ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА ВО ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, ВАСИЛЕВО
2020-2022 ГОДИНА

Септември, 2022 година

ВОВЕД
Самоевалуацијата овозможува развивање критички однос
кон сопствената работа и ја поттикнува тимската работа
Врз основа на член 129, 130 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр.181 од 05.08.2019
година) 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 2020-2022 , со предлог мерки за
подобрување на работата на училиштето.
Комисија во состав : Снежана Трендафилова-психолог, Томчо Јанев-дефектолог, Димче Јанушев –
предметен наставник , Ката Василева – одделенски наставник , Јасмина Митева – родител од Совет на родители,
Марија Иванова - претставник ученички парламент
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.Лична карта на училиштето
Општинското основно училиште Гоце Делчев егзистира во населеното место Василево на оддалеченост од 5
км северно од Струмица, непосредно од магистралниот пат Струмица – Радовиш.
Територијата на општина Василево го зафаќа средниот дел од Струмичко – Радовишката котлина или
северозападниот дел од Струмичкото Поле. На исток граничи со општина Босилово, а на запад со општините:
Радовиш, Конче, Подреш, на север со општина Берово, а на југ со општина Струмица.
Општината ја сочинуваат 18 населени места со вкупна површина од 220,8 километри квадратни и 12411
жители.
Општина Василево е добро отворена и поврзана со патишта, низ неа минува и магистралниот пат Струмица –
Радовиш.
Примарната и секундарна водоводна мрежа е застапена во 14 населени места, а канализациона мрежа има во
населените места Сушево, Ангелци,Василево и Градошорци. Општина Василево е целосно покриена со електрична
и ПТТ мрежа. Здравствената инфраструктура е застапена во повеќе населени места: Василево, Градашорци,
Пиперево, Доброшинци и др.
Околу 84% од вкупниот број домаќинства се занимава со земјоделство, а најзастапено се житните,
раноградинарските, индустриските и фуражните култури. Од двете страни на магистралниот пат Струмица Радовиш во градба е индустриска зона.

Во општина Василево застапено е само основно образование и во целата општина има само две полни
основни училишта (во населените места Василево и Нова Маала).

5. Мисија и визија

Знаењето е очи, кои ќе го пронајдат патот до среќа и благосостојба во животот
Визија
Oрганизирано училиште каде што секој ќе покаже што знае, што треба да научи, што треба да работи, што ќе работи и за
што треба да работи. Применливи знаења со чувство на самодоверба и лична среќа. Толеранција и почит за различностите и
високо развиена еко свест.

Мисија
“Заедно создаваме, учиме , градиме генерации во училиште каде што секој се почитува и дава придонес заедно да се
гордееме со нашите постигнувања. Препознаваме и почитуваме дека секое дете е личност со различен потенцијал и посебна
индивидуалност"

Мото:
„ Чекориме со времето се носиме со промените и предизвиците “

ФАЗИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА САМОЕВАЛУАЦИЈА
1. Подготвителна фаза
- Се формираше тим на ниво на училиште од наставници, стручни соработници и директор на училиштето
- Формирање на работни групи од онолку члена колку што има индикатори за квалитет за секои од седумте
подрачја
- Тимот за самоевалуација изработува акционен план со кој се дефинираат:
- Подрачјата и индикаторите на квалитет
- Подиндикатори
- Методи и техники на самоевалуација
- Инструменти за прибирање на податоци
- Начин на прибирање и обработка на податоците

2. Фази на реализација
- Анализа на податоци и документација
- Усогласување на добиени наоди
- SWOT анализа ииздвојување на приоритети
- Подготовка на поединечни извештаи за самоевалвацијаза секоја од 7-те области
- Подготовка на заеднички нацрт извештај за спроведена самоевалвација
3. Фаза на известување и усвојување
- Наставнички совет
- Совет на родители
- Ученици
- Директор на училиште
- Училишен одбор

Организација и реализација на наставата и учењето
Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени?
1. Обработка на документи
Документи кои се прегледани


Наставни планови и програми
донесени од БРО



Годишни – тематски
планирања на наставниците



Нормативни акти на
училиштето



Педагошка евиденција и
документација



Записници од родителски
совети на училиштето



Записници од родителски
средби



Записници од наставнички
совети на училиштето и
активите
Годишна програма
научилиштето
Стручни упатства и насоки за




Кои информации се собрани

Индикатор за квалитет 1.1:Организација на наставните планови и
програми
НПП во нашето училиште се реализираат целосно според однапред
утврдени прописи од страна на МОН. Во прво, второ и трето одделение се
реализира НПП по следните предмети: математика, македонски јазик,
англиски јазик, природни науки, општество, ликовно образование, музичко
образование, физичко и здравствено образование и во трето одделние
работа со компјутер и основи на програмирањето. Во четврто одделение
се реализира настава по: македонски јазик, англиски јазик, математика,
историја и општество, природни науки, ликовно образование, музичко
образование, физичко и здравствено образование, техничко образование,
Во
петто одделение се реализира настава по: македонски јазик,
математика, англиски јазик, ликовно образование, музичко образование,
природни науки, општество, техничко образование, физичко и здравствено
образование. Во шесто одделение се реализира настава по: македонски
јазик, математика, англиски јазик, природни науки, француски јазик,
германски јазик, ликовно образование, музичко образование, физичко и
здравствено образование, историја, географија, информатика, техничко
образование и изборен предмет: запознавање со религиите. Во
седмоодделение се реализира настава по: македонски јазик, математика,
англиски јазик, француски јазик, германски јазик, ликовно образование,
музичко образование, физичко и здравствено образование, историја,
информатика, географија, биологија, етика.Во осмо одделение се

операционализација на
наставнитепланови и програми








Покани за учество на семинари

рализира настава по: македонски јазик, математика, англиски јазик,
француски јазик, германски јазик, ликовно образование, музичко
образование, физичко издравствено образование, историја, физика,
хемија, биологија, географија, граѓанско образование. Во деветто одделение се

рализира настава по: македонски јазик, математика, англиски јазик, француски
јазик, германски јазик, ликовно образование, музичко образование, иновации,
Извештаи од анкетирани
физичко и здравствено образование, историја, физика, хемија, биологија,
родители на ученици
географија, граѓанско образование.
Нашето
училиште нуди
повеќе од
три изборни предмети,
Застапеност на изборните
спореднаставниот план и спецификите на локалната средина. Постапката за
предмети по паралелки
избор на наставни предмети се применува во целост, со доследно почитување на
потребите и барањата на учениците.
Дневници на паралелките
За учениците од четврто одделение се реализарини изборни предмети
цртање,сликање и вајарство во текот на прво полугодие и заштита на животната
Записници од работата на СУА средина.
Подготовка за натпревари
Училиштето има воспоставено процедури и користи повеќе различни
начини да ги информира членовите на Советот на родители, другите родители,
Програма со системска
учениците, како и сите други кои бараат информација, за целите на наставните
промена добиена од БРО во
планови и програми што се реализираат.
согласност со МОН
Училиштето ги задоволува интересите и желбите на учениците и
континуирано им нуди програми од разни области во рамките на слободните
часови/ проектните активности во училиштето.
Постојат можности каде што родителите и учениците можат да влијаат врз
начинот на реализација на НПП преку обработка на содржини подостапни за
учениците, разни предавања од родителите предвидени со НПП соодветни на
нивната стручна спрема.



Стручни Активи



Нормативни акти на
училиштето




Разговор со наставници –
родители



Записници од активи на
наставници



Записници од наставнички
совет



Интревју со директор



Анкети со наставници,
родители и ученици



Програма со системска
промена добиена од БРО, во
согласност со МОН



Брошури

Индикатор за квалитет 1.2:Квалитет на наставните
планови и програми
Од страна на БРО, МОН и стручните служби се организираат
семинари за едукација на наставниците. Наставниците ги подготвуваат и
осовременуваат наставните програми преку искуства и знаења од разни
семинари, воведување на нови проекти. Сите наставници се едуцирани за
работа со компјутери. Училиштето преку Настатавнички совет, Совет на
родители, Училишен одбор планира активности за прибирање и
разгледување мислења за наставните планови и програми и учебните
помагала од наставниците и од родителите од аспект на родова и етичка
рамноправност и мултикултурна сензитивност.
Наставниот план и програма во целост го помага личниот и
општествениот развој на машките и женските ученици од различно
етничко потекло преку еднаква полова и етничка застапеност преку
реализирање на содржините од Граѓанско образование, преку проектот на
ПМИО, преку одредени теми на часовите на одделенските раководители и
преку соработка со психолошко – педагошката служба.
Училиштето реализира образование за односите меѓу половите и
нивните сексуални врски, репродуктивното здравје, болестите ХИВ / СИДА,
зависноста од дрога и другите видови на зависности во соработка со
локалната средина, МВР преку предавања од стручни лица.

Индикатор за квалитет 1.3 :


Разговор со директорот



Разговор со ученици,
наставници и родители



Педагошка евиденција и
документација



Програма за дополнителна и
додатна настава и СУА



Пофалници



Годишна програма за работа



Благодарници



Анкета



Разговор со стручна служба

Воннаставни активности

Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни
активности што ги одразуваат потребите и интересите на учениците и
служат за поддршка на нивниот личен, кариерен и социјален развој.
Најголемиот број ученици се вклучени барем во една воннаставна
активност за подршка на личниот и социјален развој, без оглед на
нивниот пол, етичка припадност и социјалното потекло. Учениците се
вклучуваат во воннаставните активности според сопствен избор.
Учениците имаат клучна улога во подготвувањето на програмите за
работа на воннаставните активности. Учениците со помош и подршка од
училиштето и наставниците, работат на проекти, учествуваат во
различни манифестации и се трудат да постигнат високи успеси на
натпревари од различни области што се организираат на локално,
национално или меѓународно ниво. Постојат и се користат средства за
афирмирање на воннаставните активности и на производите од нив.

Индикатор за квалитет 1.4 : Планирање на наставниците


Годишни, тематски планирања
и дневна подготовка;



Разговор со директор, педагог,
психолог, наставници;

Во училиштето има пропишани приоди за планирање и утврдени
процедури за подршка и следење на планирањето на наставата од страна
на директорот, стручната служба и лица назначени од стручните органи.
Сите наставници имаат подготвени годишни, тематски планирања и
подготовки за наставен час, односно годишни и тематски процесни



Записници од состаноците на
стручните активи;



Годишна програма за работа
на директор, педагог и
психолог;

планирања што ги содржат сите неопходни елементи за успешна
организација и реализација на часот. Планирањата на наставниците
содржат јасни насоки што се очекува учениците да научат (кои се
очекуваните исходи од учењето), како
и кога. Целите на наставата,
очекуваните исходи од учењето и начинот на оценување се јасно утврдени
во планирањето, а наставниот кадар ги користи информациите од
оценувањето за да ги идентификува потребите на учениците и да ги
планира следните чекори во учењето. Активностите, вклучувајќи ги и
домашните задачи, се така планирани за ефективно да се искористи
времето и наставниците и на учениците.
Дневните подготовки наставниците ги прават секојдневно, а во нив
ја разработуваат содржината што ќе ја предаваат, целите што треба да се
постигнат, како и методите и формите на наставна работа.
Наставниците планираат во рамките на стручните активи и
разменуваат искуства и идеи за планирањето преку примена на ИКТ,
регионална соработка со други училишта, консултирање со експерти,
користење меѓнародни искуства и др.
Стручната служба ги чува планирањата на наставниците во посебни
досиеја за секој наставник.
Распоредот на часови го прави наставничката по информатика во
соработка со наставниците и распоредот на нивните часови по подрачните
училишта. Притоа се води сметка за искористеност на просторните
капацитети на училиштето, изедначување набројот на часови меѓу
паралелките заради застапеноста на изборните предмети.

Индикатор за квалитет 1.5:


Инструмент за следење на
наставен час;



Увид на час;

Наставен процес

При реализација на наставата постои разновидност во примената
на адекватни наставни форми и методи на работа во зависност од
содржината на наставниот материјал и креативноста на наставникот.
Поголемиот дел од наставниците при реализација на наставните содржини



Годишни, тематски, дневни
планирања;



Годишна програма за
работа на директор, педагог
и психолог;



Интервјуа со наставници и
ученици;



Сертификација на
наставници;



Прашалник за наставници;



Прашалник за ученици;

ги користат и техниките: петторед, грозд, вокабулар во четири агли, коцка,
бинго, ѕвезда на приказната, скелетен приказ, мрежа на темата, дебатна
техника, аквариум, дневник со двоен запис, стоп техника, читање на глас,
ЗСУ и др. како и употреба на компјутерите во наставата. Од страна на
Директорот, педагошко – психолошката служба и ДПИ посетени се
наставни часови на кои се применуваа некои од наведените техники.
Наставниците користат различни форми на интеракција со учениците
(поставување на прашања, водење дискусии, индивидуална настава и
друго, во зависност од наставната содржина). Често се користат
информации од интернет до кои учениците доаѓаат преку истражување и
истите ги средуваат во финален производпроект, кој потоа го
презентираат пред соучениците. Учениците се запознаени со целите на
наставата и учењето. Најчесто применувани методи на интеракција се:
поставување прашања, практична активност, самостојна изработка на
проекти, оценување и поттикнување на самооценување од страна на
учениците, поттикнување на бура идеи и други. Со цел да поттикнат
пријатна и стимулативна работна клима во училницата, наставниците
даваат јавнипофалби на учениците пред целата паралелка, а исто така
позитивно се произнесуваат за активните и дисциплинираните ученици на
Наставнички совет итн. Учениците (машки и женски) имаат подеднаков
третман во секој поглед и нема стереотипи за нивните активности. Низ
планирањето, реализацијата,евиденцијата и посета на наставни часови,
училиштето ја следи и контролира работата на наставниците, но не ја
оценува.
Во поглед на стимулирањето на учениците, училиштето има
подеднаков третман за поттикнување на учење на машките и женските
ученици, како и за децата од различно етничко и социјално потекло
(обезбедување на учебници, при организирање на екскурзии, за лекови и
друго). Тука спаѓа и стимулацијата на учениците преку: напредувањето и
оценувањето во редовната настава, учеството на учениците на разни
натпревари, наградни конкурси и освоени награди и признанија, преку кои
учениците во зависност од освоеното место се стекнуваат со право да

учествуваат на Конкурсот за добивање стипендии за понатамошно
школување.

Индикатор за квалитет 1.6:Искуства на учениците од
учењето



Прашалник за ученици



Прашалник за родители



Прашалник за наставници



Разговор со ученичката
заедница, родителите,
наставниците





•
•

Кодекс за однесување

Годишна програма за работа
на училиштето;
Стандарди за оценување;
Критериуми за оценување;

Учениците ги доживуваат училниците и другите простории во
училиштето како стимулирачка и мотивирачка средина, што поттикнува
интерес за учење. Наставниците најмногу ги вклучуваат учениците во
наставата преку тоа што ги мотивираат самостојно да се истакнуваат,
преку постојано прашување и преку изработка на проекти. Трудовите на
учениците се изложуваат на видни и соодветни места (во училницата и во
училиштето). Повеќето ученици сметаат дека начинот на кој се учи во
училиштето е интересен и она што се учи е поврзано со секојдневието и е
применливо и корисно во реалниот живот.
За време на часот, најголем број од наставниците ги охрабруваат
учениците самостојно и критички да мислат, да поставуваат прашања и да
изведуваат заклучоци за тоа што го учат. Учениците сметаат и дека
училиштето има организирани форми на поттикнување и мотивирање и
овозможува солидна соработка меѓу самите ученици и меѓу учениците и
наставниците. Не постои никаква родова поделеност во училиштето.
Учениците исто така вредно работат и на проекти како во самата
настава така и надвор од неа преку организирани форми на поттикнување,
мотивирање,
остварување
соработка
меѓу
учениците
и
наставниците,активности по повод Денот на дрвото, Патрониот празник
на училиштето, воорганизирање манифестации по
различни
поводи,
хуманитарни
акции, еднодневни и повеќедневни
екскурзии.

Индикатор за квалитет 1.7Оценување (како дел од
наставата)
Училиштето ги применува позитивните законски и подзаконски

•

Педагошка евиденција и
документација;
• Користени инструменти
за оценување (тестови на знаење,
бодовни листи, чек листи);
• Примери на оценети ученички
трудови;
• Анкетен прашалник за
ученици;
• Анкетен прашалник за
наставници;
• Евиденција на
наставници за остварени средби и
соработка со родители;
• Инструмент за следење и
вреднување на работата на
наставникот за оценувањето
на постигањата на учениците;
• Портфолија на наставници;
• Електронски дневник;
• Педагошка евиденција и
документација;
• Евидентни листови.
• Свидетелства;
 Дипломи.

прописи што го регулираат оценувањето на учениците. Во училиштето
редовните и изборните наставни предмети се оценуваат описно и со
нумерички оценки од недоволен(1) до одличен(5). Поведението на
учениците се оценува како: примерно, добро и незадоволително.
Учениците и родителите се запознаваат со стандардите и критериумите за
оценување на родителски средби, кои се реализираат на почетокот на
учебната година, како и за секоја добиена оценка на отворените денови со
родителите. Училиштето има дефинирана политика за оценувањето, чија
основна цел е да го подржи учењето на секој ученик, вклучувајќи и кодекс
за оценување.
Поголем дел од наставниците користат различни инструменти и
методи за оценување при што континуирано го следат и оценуваат
напредокот на учениците (формативно и сумативно). Секој наставник го
следи напредокот на учениците во учењето, а го оценува преку: усни
проверки, писмени работи, тестови на знаење, чек листи, белешки,
домашни работи на учениците, самостојни и групни проекти, активно
учество на учениците на часот, степенот на развиено критичко мислење,
вклучување во дебати и дискусии, заинтересираноста итн, а добиената
оценка е синтеза на повеќе аспекти. Учениците се вклучуваат во
оценувањето преку самооценување и меѓусебно оценување. Оценувањето
е праведно, транспарентно и скоро честопати проследено со дискусија од
страна на наставникот и учениците, која пак во голема мера им помага на
учениците да ги подобрат своите постигања. Наставниците редовно им
даваат повратни информации на учениците за нивната работа.
Наставниците ги користат информациите добиени од оценувањето
за да гоевалуираат и подобрат планирањето на наставата.

Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Собирање на податоци ( II) кои други методи се користени за собирање на податоци? ( пр.
прашалници, анкети, наблљудувања, разговор, интервју и сл)
Други методи кои се
Кој беше вклучен во
користени за собирање собирање на овие
податоци
информации

Од анкетираните 22 ученик од кои 11 женски и 11 машки
на тврдењето:

 Прашалник за
ученици
 Прашалник за
наставници

Кои информации се собрани?

Тим за СЕУ

 Прашалник за
родители
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„По сопствен избор можам да се вклучам во Слободни
ученички активности“ – од машките најголем дел, 9
ученици или 81,80 % одговориле сосема точно,
делумно точно одговориле 3 ученици или 27,27%, а од
женските во најголем дел сосема точно одговориле 8
ученички или 72,73 %, а 2ученички или 18,18 %
одговориле со точно.
„Условите во училиштето се соодветни за реализација
на наставата“-од машките најголем дел, 5 ученици или
45,45 % одговориле сосема точно, делумно точно
одговориле 4 ученици или 36,36%, а со точно одговориле 2
ученика или 18,18%. Од женските во најголем дел сосема
точно одговориле 7 ученички или 63,64%, 1 ученичка или
9,09% одговориле со точно и 3 ученички односно 27,27%
одговориле со делумно точно.
„Дисциплината на часот овозможува добра работа“ - од
машките сосема точно во најголем дел одговориле 7
ученици или 63,64 %, точно одговорил само 1 ученик или
9,09% и делумно точно одговориле 3 ученици или 27,27%.
Од женските точно во најголем дел одговориле 2 ученички
или 18,18%, 8 ученички или 72,73% одговориле сосема
точноученички или 18,18% одговориле со точно.

„ Условите во училиштето се соодветни за реализација
на наставата“-од машките најголем дел, 5 ученици или
45,45 % одговориле сосема точно, делумно точно
одговориле 4 ученици или 36,36%, а со точно одговориле 2
ученика или 18,18%. Од женските во најголем дел сосема
точно одговориле 7 ученички или 63,64%, 1 ученичка или
9,09% одговориле со точно и 3 ученички односно 27,27%
одговориле со делумно точно.
„Дисциплината на часот овозможува добра работа“ - од
машките сосема точно во најголем дел одговориле 7
ученици или 63,64 %, точно одговорил само 1 ученик или
9,09% и делумно точно одговориле 3 ученици или 27,27%.
Од женските точно во најголем дел одговориле 2 ученички
или 18,18%, 8 ученички или 72,73% одговориле сосема
точно, а делумно точно одговорила 1 ученичка или 9,09%.
„ Наставниците применуваат ИКТ во наставата“ - од
машките точно одговориле 5 ученици или 45,45%, сосема
точно одговориле 5 ученици или 45,45%, а делумно точно
одговорил 1 ученик или 9,09%. Од женските точно во
најголем дел одговорила 1 ученичка или 9,09%, 8 ученички
или 72,73 % одговориле сосема точно, 1 ученичка или
9,09% одговорила со точно, а 1 ученичка или 9,09 %
одговорила делумно точно.
„ Има доволно спортски активности (вон настава)“ - од
машките сосема точно во најголем дел одговориле 6
ученици или 54,55%, точно одговориле 3 ученици или
27,27%, делумно точно одговориле 2 ученика или 18,18%, а
од женските сосема точно во најголем дел одговориле 7
ученички или 63,63%, 2 ученички или 18,18 % одговориле
сосема точно и 2 ученички или 18,18% одговориле со
делумно точно.
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Од анкетираните 23 наставници од кои 13 женски и 10
машки на тврдењето:
„Во наставните планови и програми се предвидени
содржини преку кои учениците можат да се стекнат со
знаења, вештини, ставови и вредности“ - од машките
сосема точно во најголем дел одговориле 6 наставници
или 60,00%, точно одговориле 3 наставници или 30,00% и
1 наставник или 10% одговорил со делумно точно. Од
женските сосема точно во најголем дел одговориле 9 или
69,23%, 4 или 30,77% одговориле со точно, 1 или 7,69%
со делумно точно.
„Користам современи форми и методи при процесот
на реализација на наставата“ - од машките точно во
најголем дел одговорил 5 или 50,00%, сосема точно
одговориле 4 или 40,00
% и делумно точно одговорил 1 наставник или 10,00% а
од женските точно во најголем дел одговориле 3 или
23,08%, а 10 или 76,92% одговориле сосема точно.
Имам еднаков пристап кон машките и женските
ученици во сите фази од наставниот процес“ - од
машките сите 10 или 100% одговориле со сосема точно, а
исто и од женските сите 13 или 100% одговориле со
сосема точно.
„Користам повеќе форми и методи на оценување и
евидентирање на напредокот на учениците“- од
машките точно во најголем дел одговориле 2 или 20,00%,
сосема точно одговориле 8 или 80,00%, а од женските
сосема точно во најголем дел одговориле 10 или 76,92%,
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а 3 или 23,08% одговориле точнo.
Од анкетираните 21 родители од кои 14 жени (1 ромка и
1
турчинка) и 7 мажи (1 ром и 1 турчин) на тврдењето:
„Наставниците
обезбедуваат
двонасочна
комуникација со родителите“ - од машките сосема точно
во најголем дел одговориле 5 или 71,43 %, точно
одговорил 1 или 14,29%, а делумно точно 1 или 14,29 % .
Од женските сосема точно во најголем дел одговориле 8
или 57,14%, 4 или 28,57%одговориле точно,а делумно
точно 2 или 14,29%.
„Наставниците им помагаат и на оние ученици кои
имаат потешкотии во совладувањето на материјалот“
- од машките сосема точно одговориле 4 или 57,14 %,
точно одговорил 1 или 14,29%, а со делумно точно
одговориле 2 или 28,57%. Од женските сосема точно во
најголем дел одговориле 8 или 57,14%, 4 или 28,57%
одговориле точно, делумно точно
одговорила 1 или 7,14%, а 1 или 7,14% одговорила со
неточно.
„Наставниците
успешно
се
справуваат
со
недисциплинираните ученици“ - од машките точно во
најголем дел одговориле 3 или 42,86%, сосема точно
одговориле 2 или 28.57%, а со делумно точно одговориле
2 или 28,57%. Од женските сосема точно во најголем дел
одговориле 5 или 35,71%, 5 или 35,71% одговориле точно,
а делумно точно 4 или 28,57%.
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Резултати: овде да се даде кратко образложение на клучните јаки страни и слабости
Клучни јаки страни

 Наставата се организира и реализира согласно наставните планови и програми.
 Наставниците изготвуваат тематско процесно планирање и годишни планирања кои ги содржат сите
неопходни елементи за успешна реализација на часот.
 Наставниот кадар е стручен и соодветен за реализација на наставните планови и програми подготвени од
МОН.
 Учениците слободно и според своите афинитети, заедно со своите родители, избираат кој изборен
предмет ќе го изучуваат.
 Наставниците работат тимски и разменуваат меѓусебни искуства во однос на наставните програми
 Учениците учествуваат и постигнуваат резултати на училишни, регионални, државни и меѓународни
натпревари и со тоа вршат лична афирмација и афирмација на училиштето.
 Секој наставник подготвува годишно планирање кое го доставува до стручната служба на почетокот на
учебната година и тематски процесни планирања кои ги доставува или на почетокот на годината за целата
учебна година или една седмици пред почетокот на секоја нова тема.
 Наставниците изработуваат и критериуми за оценување кои се вметнати во тематските процесни
планирања.
 Наставниците, размената на искуства и информации при планирањето на наставниот процес ја прават во
рамките на стручните активи, во разговор со колеги од колективот и во разговор со колеги од истородни
предмети од други училишта.
 За реализирање на наставата наставниците користат разновидни и современи наставни методи и форми на
работа кои се соодветни на потребите на учениците и нивните стилови на учење. Притоа, тие ги користат
расположливите ресурси во училиштето.
 Приодот на наставникот со учениците е индивидуален и адекватен според можностите, способностите и
интересите на ученикот.
 Учениците сметаат дека имаат можност да го кажат своето мислење и да учествуваат во давање предлози и
преземање одговорност.
 Наставниците водат грижа за образовните потреби на секој ученик преку организирање и реализирање:

21

дополнителна настава, додатна настава, преку темелно објаснување на материјалот.
 За поефикасно решавање на проблемите со учењето на учениците се водат индивидуални разговори со
родителите.
 Родителите добиваат и пишани документи: евидентни листови, свидетелстава со информации и детали за
напредокот на нивното дете во воспитно-образовниот процес.
 Со пристап во е-дневникот секој родител може лесно дабиде информиран за оценките и редовноста на
своето дете.
 Средби со родителите на децата кои постигнуваат слаби резултати, одржува и психологот и притоа врши
советодавна работа, упатувајќи ги родителите на постапки кон решавање на овој проблем.
Слаби страни









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
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето

Анализа на резултатите:
Наставниот план и програма во нашето училиште се реализира целосно според однапред утврдени прописи
од БРО и МОН. Наставниците редовно и навремено ја планираат наставната работа. Годишните- глобални,
тематски, месечни и дневни оперативни планирања ги изготвуваат според потребните дидактичко – методски
барања, а се усогласени со наставниот план и програма. Планирањата содржат јасни насоки што се очекува
учениците да научат (кои се очекуваните исходи од учењето), како и кога. Целите на наставата, очекуваните
исходи од учењето и начинот на оценување се јасно утврдени во планирањето, а наставниот кадар ги користи
информациите од оценувањето за да ги идентификува потребите на учениците и да ги планира следните чекори во
учењето.
Дневните подготовки наставниците ги прават секојдневно, а во нив ја разработуваат содржината што ќе ја
предаваат, целите што треба да се постигнат, како и методите и формите на наставна работа. Наставниците
планираат во рамките на стручните активи и разменуваат искуства и идеи за планирањето преку примена на ИКТ,
регионална соработка со други училишта, користење на социјалните мрежи и др.
Нашето училиште нуди повеќе изборни предмети, според наставниот план и спецификите на локалната
средина. Постапката за избор на наставни предмети се применува во целост, со доследно почитување на
потребите и барањата на учениците.
Училиштето има воспоставено процедури и користи повеќе различни начини да ги информира членовите на
Советот на родители, другите родители, учениците, како и сите други кои бараат информација, за целите на
наставните планови и програми што се реализираат.
Училиштето ги задоволува интересите и желбите на учениците и континуирано им нуди програми од разни
области во рамките на слободните часови/ проектните активности во училиштето. Од страна на БРО, МОН, некои
акредитирани организации се организираат семинари за едукација на наставниците. Наставниците ги подготвуваат
и осовременуваат наставните програми преку искуства и знаења од стекнати од разни семинари, воведување на
нови проекти. Училиштето преку Настатавнички совет, Совет на родители, Училишен одбор планира активности за
прибирање и разгледување мислења за наставните планови и програми и учебните помагала од наставниците и
од родителите од аспект на родова и етичка рамноправност и мултикултурна сензитивност. Училиштето планира и
реализира разновидни воннаставни активности што ги одразуваат потребите и интересите на учениците и служатза
поддршка на нивниот личен, кариерен и социјален развој. Учениците со помош и подршка од училиштето и
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наставниците, работат на проеки, учествуваат во различни манифестации и се трудат да постигнат високи успеси
на натпревари од различни области што се организираат на локално, национално или меѓународно ниво.
Поголемиот дел од наставниците при реализација на наставните содржини ги користат и техниките: грозд,
вокабулар во четири агли, коцка, бинго, ѕвезда на приказната, скелетен приказ, мрежа на темата, дебатна техника,
аквариум, дневник со двоен запис, стоп техника, читање на глас, ЗСУ и др. како и употреба на компјутерите во
наставата. Од страна на Директорот, педагошко – психолошката служба и ДПИ посетени се наставни часови на кои
се применуваа некои од наведените техники. Наставниците користат различни форми на интеракција со учениците
(поставување на прашања, водење дискусии, индивидуална настава и друго, во зависност од наставната
содржина). За време на часот, најголем број од наставниците ги охрабруваат учениците самостојно и критички да
мислат, да поставуваат прашања и да изведуваат заклучоци за тоа што го учат. Учениците сметаат и дека
училиштето има организирани форми на поттикнување и мотивирање и овозможува солидна соработка меѓу самите
ученици и меѓу учениците и наставниците. Секој наставник го следи напредокот на учениците во учењето, а го
оценува преку: усни проверки, писмени работи, тестови на знаење, чек листи, белешки, домашни работи на
учениците, самостојни и групни проекти, активно учество на учениците на часот, степенот на развиено критичко
мислење, вклучување во дебати и дискусии, заинтересираноста итн, а добиената оценка е синтеза на повеќе
аспекти. Учениците се вклучуваат во оценувањето преку самооценување и меѓусебно оценување. Оценувањето е
праведно, транспарентно и скоро честопати проследено со дискусија од страна на наставникот и учениците, која
пак во голема мера им помага на учениците да ги подобрат своите постигања. Наставниците редовно им даваат
повратни информации на учениците за нивната работа.
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Подрачје 2: Постигања на учениците
Бр.

Индикатор за квалитет

Теми

2.1 Постигања на учениците

2.2Задржување/осипување
на учениците
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 Следење на постигања на учениците од различен
пол, етничка припадност и наставен јазик, по
наставни предмети и по квалификациони периоди;
 Подобрување на постигањата на учениците од
различен пол, етничка припадност и наставен
јазик;
 Идентификација на учениците со тешкотии во
учењето, надарените ученици и учениците со
пречки во развојот;
 Подобрување на постигањата преку редовната
настава, дополнителната настава и додатната
настава;
 Следење на постигањата на учениците при премин
од еден во друг циклус и од едно до друго ниво на
образование.
 Опфат на
ученици;
 Редовност во
наставата;
 Советување на
родители;
 Осипување на
ученици;
 Премин на
ученици од едно
училиште во

друго;
 Повторување на
ученици.

2.3 Повторувањенаучениците
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 Ученици кои не ја завршуваат годината.

Подрачје 2: Постигања на учениците
Собирање на податоци (Кои податоци се собрани? Кои методи се користени?)
2. Обработка на документи
Документи кои се прегледани

Индикатор за
квалитет 1.1:
Постигања на учениците
*Евидентни листови за успехот на
ученикот / чката;

Кои информации се собрани

Училиштето во континуитет ги следи постигањата на учениците по сите
наставни предмети. Наставниците применуваат формативно и сумативно
оценување на постигањата на учениците, пришто ги почитуваат критериумите
и стандардите за оценувањe дадени од страна на Бирото за развој на
образованието. Покрај тоа, наставниците имаат изработено свои критериуми
за оценување што ги применуваат во наставата.
Учениците од I до III одделение се оценуваат со описни оценки, учениците
од IV до VI одд. се оценуваат комбинирано (описно и бројчано на крајот од
годината), а учениците од VII до IX одд. се оценуваат со бројчани оценки.

* Прегледи за успех од тримесечие,
полугодие и крај на учебната година Училиштето располага со детални податоци за постигањата на учениците по

сите наставни предмети за сите квартални периоди во текот на целата

* Анализи за успехот и поведението учебната година.
на учениците кои се изработуваат
На крајот од првото тримесечие и третото тримесечие, педагошко –
квартално;
психолошката служба прави анализи на постигнатиот успех и поведението на

учениците, во кои се вршат споредби со претходните учебни години и се

* Записници од Наставнички совет и предлагаат мерки со подобрување на состојбата. Споредбени анализи за
Одделенски совети
постигнатиот успех се вршат на крајот од првото полугодие и на крајот од
* Записници од Стручни активи;

учебната година, а истите се внесени во Полугодишниот и Годишниот
извештај на училиштето.
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СПОРЕДБА НА УСПЕХОТ ВО ТЕКОТ НА ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ГОДИНИ (VI –IX ОДД.)

УЧЕБНА ГОДИНА

ОПШТ УСПЕХ

2020/2021

3,55

2021/2022

3,37

Средниот успех на ниво на училиште во последните 2 години бележи варијабилност на мало намалување
што може да се види и од табеларениот приказ,со ставање во предвид дека учебната 2020/2021 година
беше наставна година во која учениците следеа настава on line,освен учениците од I-III oдд
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Споредбен успех во текот на две учебни години по генерации
УЧЕБНА
ГОДИНА
одделение IV
2020/2021 4.04
2021/2022 4,00
Учебна
Година
2020/2021
Среден
успех
2021/2022
Среден
успех

V
4.12
4,05

VI
3.50
3.52

VII
3.64
3.43

Македонски јазик
VIII
IX
3.48 3.41
3.08 3.44

СИТЕ
3.69
3.58

Турски јазик
IV
3,79

V
2,1

IV
3.92

V
4.08
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*Во нашето училиште има неколку надарени ученици, а начинот на
нивната идентификација ја врши секој наставник во соработка со
стручната служба.
*Со надарените и талентираните ученици се работи преку моделот
за организирање на додатна настава, на која се врши
продлабочување на знаењата по одделни воспитно - образовни
подрачја.

-Програма за додатна и
дополнителна настава;

*Наставниците по секој наставен предмет имаат изготвено
годишна програма за реализација на додатна настава по која
работат во текот на учебната година.

- Правилник за видови пофалби,
награди и педагошки мерки за
учениците и начинот на нивна
примена;
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*Од тие ученици се селектирaат најсоодветните ученици кои
учествуваат во натпревари, конкурси и други активности на кои
освојуваат награди, а воедно се афирмираат себеси и нашето
училиште.
*Во училиштето се следат постигањата на учениците при премин
од одделенска настава во предметна настава, се анализираат
причините за разликите во успехот при тој премин.

Индикаторза квалитет2.2:
Задржување-осипување
научениците
Училиштето при запишување на ученици во прво одделение ги опфаќа
сите обврзници од реонот на училиштето врз основа на претходно добиен
список од МВР на сите обврзници од општината.
 Записници од состаноци на
Во 2020/2021 година заради пандемијата на Ковид-19,запишувањето
стручни активи
беше во месец јуни.Запишувањето го врши комисија составена од
педагог,
психолог
и
одделенски
наставници.
Доколку
родителите/старателите не ги запишат децата во предвидениот рок, се
 Изготвени табеларни прегледи од праќаат покани до нив да се јават во училиштето и да дадат изјава во кое
страна на стручната служба и училиште е запишано детето.
доставени ДПИ
Наставниците навремено ја следат редовноста на учениците. Доколку
кај некој ученик се забележи отсуство од настава, се реагира со тоа што се
повикува родителот и се запознава со случувањето. Со ученикот се
разговара од страна на раководителот на паралелката, а по потреба и со
 Годишен извештај за работата на
психолог.
училиштето за учебната 2020/21и
Во случај ученикот да има 11 и повеќе неоправдани и 101 и повеќе
2021/22
оправдани отсуства, родителот се повикува на советување од страна на
Стручната служба.
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 Учебна 2020/2021 има 19 повторувачи.
 Учебна 2021/2022
одделението.

има

3

ученици

кои

го

повторуваат

 Учебна 2021/2022 училиштето го напуштиле 10 ученици од
одделенска настава,8 ученици од предметна настава.Вкупно
18 ученици на македонски наставен јазик.

Индикаторза квалитет2.3:
Повторување на учениците

Кај учениците од турски наставен јазик,тој број изнесува 1.
Споредбен приказ на ученици кои не се оценети

Учебна година

Македонски наставен
јазик

Турски наставен јазик

2020/2021

I-V

I-V

7 ученици

/

VI-IX
13 ученици
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2021/2022

I-V

I-V

4

/

VI-IX
16

Индикаторза квалитет2,4

СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗОСТАНОЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДВЕ
УЧЕБНИ ГОДИНИ

Изостаноци на учениците

Училиштето континуирано ја следи редовноста на учениците во текот на
целата учебната година според полот и етничката припадност.
Податоците за изостаноците на учениците се дадени во Годишните
извештаи за работа на училиштето и во табелата подолу:
Учебна
година

Оправдани

Неоправдани

2020/2021

I-V

VI-IX

I-V

VI-IX

I-V

VI-IX

7812

11896

2837

4809

10649

16705

I-V

VI-IX

I-V

VI-IX

I-V

VI-IX

6857

945

383

756

7240

1701

2021/2022
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Вкупно

Турски јазик

I-V

I-V

I-V

1059

93

1152

Во учебната 2020/21 година зголемен е бројот на оправдани и
неоправдани изостаноци, иако учениците ја следеа на онлајн настава од
нивните домови,освен ученици од I до III одд.
Во однос на оправданото и неоправданото отсуство од настава, бројот
на изостаноци опаѓаше во учебната 2021/22
Училиштето систематски го следи редовното доаѓање на учениците во
училиште кое се евидентира во Е-дневникот. На состаноците на Совет на
одделенски наставници и Совет на предметни наставници, одделенските
раководители и раководителите на паралелките даваат извештај за
редовноста на учениците, при што се разгледува причината за отсуството.
Навреме се преземаат конкретни активности за обезбедување редовност
на учениците во училиште.
Одделенските раководители / раководителите на паралелките
навремено се обраќаат кај родителот/старателот, прибираат информации
зошто ученикот отсуствувал, пришто училиштето обезбедува лекарски
потврди за отсуставата.
Ако нема повратна информација, тогаш се вклучува стручната служба и
по службен пат испраќа покана до родителите за разговор. Доколку има
потреба, училиштето се обраќа до Државен просветен инспекторат.
Според член 76 од Законот за основно образование (Службен весник на
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РСМ бр. 161 од 5.08.2019) ако ученикот има 10 неоправдани и 100
оправдани изостаноци родителот се упатува на советување пришто му се
дава покана за советување.

Подрачје 2: Постигања научениците
Резултати: овде да се даде кратко образложение на клучните јаки страни и слабости
Клучни јаки страни






Учениците се задоволни од квалитетот на наставата
Родителите се задоволни од стекнатите знаења на учениците
Родителите се задоволни од навременото информирање за напредокот на нивните ученици
Ученицитесметаат дека наставниците водаат евиденција за индивидуалниот напредок за секој ученик
Ученицитесметаатдека наставниците во голема мера ги мотивираат да ги покажат своите можности и
способности и секогаш отворено и слободно да побараат помош и совет од секој од нив.

Слаби страни
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 Учениците не го завршуваат задолжителното основно образование.
 Осипување на учениците од година во година и се помал број на ученици
 Зголемување на бројот на изостаноци на ниво на училиште.
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ИДНИ АКТИВНОСТИПРИОРИТЕТИ






Едуцирање на учениците за потребата од образовани кадри во цовремениот свет;
Изнаоѓање на алтернативи за намалување на осипувањето на учениците
Детектирање на причините за зголемувањето на бројот на изостаноците на ниво на училиште
Едуцирање на наставници за изработка на индивидуални наставни планови за работа со
ученици со посебни образовни потреби(ИОП)

Област 3. Професионален развој на настaвниците, стручните соработници и раководниот кадар

Индикатори за квалитет
3.1. Обезбедување на потребниот наставен кадар
3.2. Следење на развојните потреби на наставниот кадар

Област 3. Професионален развој на настaвниците,
кадар
стручните соработници и раководниот кадар
Документи кои се прегледани

3.1. Обезбедување на потребниот наставен

Кои информации се собрани ?
Наставниот кадар во училиштето е
соодветен, неговата структура и
степен на

Закон за основно образование
Развоен план и Годишна програма
за работа на училиштето
Записници од стручни активи
Досие на вработени
Решенија за користење на годишен
одмор

образование е според Законот за
основно образование и нормативите
за наставен
кадар. Со својата висока стручност и
професионализам, наставниците
успеваат кај
учениците да ја потикнат
мотивираноста и да ја развијат
способноста за учење,
применувајќи современи методи и
техники на учење, стратегии и нови
технолошки
промени.
Наставниот процес во училиштето во
учебната 2020/21 година го

реализираа 78
наставници од кои 35 наставници во
одделенска настава (10 во
централното
училиште и 25 наставници во
подрачните училишта во с. Ангелци
(10),,с. Едерниково (2), с,Седларци (2),
с.Владевци (3), с.Сушево (3),
с.Дукатино(2) и с.Радичево (3) , 2
наставници по
англиски јазик) и 1 наставник по
техничко образование , 2 наставника
по физичко образованиеи 41 во
предметна настава. ). Покрај нив, 3
наставници од нашето училиште
надополнуваат часови во школото во
Нова Маала и тоа музичко
образование ,техничко образование и
граганско образование.
Од вкупниот број на наставници 26
беа мажи и 50 жени, а
според етничката припадност 71 се
Македонци и 5 се Турци. Во однос на
степенот на

образование 63 се со високо
образование и 11 со виша стручна
спрема и 2 со средно образование или
82.8 % се
со високо образование и 14.4% со
виша стручна спрема и 2.6%.со
средно образование
Во учебната 2021/22 година
наставниот процес го реализираа 78
наставници од
кои 35 наставници од одделенска
настава (10 во централното училиште
и 25 наставници во подрачните
училишта во с. Ангелци (10),,с.
Едерниково (2), с,Седларци (2),
с.Владевци (3), с.Сушево (3),
с.Дукатино(2) и с.Радичево (3) , 2
наставници по
англиски јазик и 1 наставник по
техничко образование и 2 по Физичко
и здравствено образование и 43 во
предметна настава , Во наставата
индиректно беа вклучени директорот
и стручната служба на училиштето
(психолог ,дефектолог и библотекар).

Покрај нив, 3 наставници од нашето
училиште надополнуваат часови во
школото во Нова Маала и тоа музичко
образование ,техничко образование и
граганско образование.
Според степенот на стручна
подготовка, во училиштето имаше 65
или 83%
наставници со високо образование
(ВСС) и 11 или 14.4% наставника со
виша стручна
спрема (ВШС) и 2 наставници со
средно образование или 2.6 % . Може
да се констатира дека во последните
две учебни години
зголемен е бројот на наставен кадар
со високо образование.
Според половата структура, 26 од
вработените во училиштето беа мажи
и 52

жени, а според етничката припадност
73 Македонци и 5 Турци.
Стручната служба во училиштето ја
сочинуваа , психолог и дефектолог и
библиотекар кои што имаат
Изработена Годишна програма за
работа. Стручната служба активно
беше вклучена
во организацијата и реализацијата на
наставата и учењето на учениците,
даваше
стручна помош на наставниците и
наставници - почетници, вршеше
советодавни
разговори со учениците и родителите.
Постоеше голема соработка на
наставниците
со стручната служба.
Вработените во училиштето редовно,
ангажирано, посветено и стручно ги
извршуваа своите работни задачи,

тимската работа целосно се
реализираше и истата
ефективно придонесуваше за
работата на училиштето. Во
училиштето успешно
функционираа 8 стручни активи (актив
на одделенска настава, актив на
природни науки,
математичкиот актив, актив на
општествени науки (историја
,етика,граганско образование )
јазичниот актив –Македонски јазик ,
активот на странски јазици актив на
физичко и здравствено образование ,
актив на музичко образование ) кои
редовно реализираа стручни средби
за разменување на
искуства и усовршување на
наставниот процес. Но и покрај тоа,
сепак е потребно
давање на подршка и подобрување на
стручните компетенции меѓу
наставниците од
одделенска и предметна настава

преку размена на знаења и вештини,
како и преку
корелација меѓу наставниците за
наставните предмети од Кембриџ
програма.
Реализацијата на задолжителните
часови наставниците ги евидентираа
во
дневникот за работа на паралелката и
е-дневникот. Сите вработени во
училиштето го
почитуваа работното време, редовно
беа присутни на своето работно
место.
Во случај на отсутност на наставник на
пократко или подолго време
училиштето
вршеше соодветна замена.
Повремените оправдани отсуства и
користењето на
годишните одмори беа според
законските норми и прописи

Област 3. Професионален развој на настaвниците,
кадар
стручните соработници и раководниот кадар

3.2. Следење на развојните потреби на наставниот

Документи кои се прегледани

Кои информации се собрани?

Професионално досие

Потребите на наставниот кадар за
професионален развој се реализираа
преку

Наставничко портфолио
Записници од наставнички совет и
стручни средби меѓу стручната
служба, наставниците и директорот
Програма за професионален
развој на наставниот кадар
Програма за работа на
менторот/нововработениот во текот
на учебната година

Годишната програма за
професионален развој, посетата и
учеството на семинари,
работилници, предавања,
организирани од училиштето или од
Бирото за развој на
образованието и Министерството за
образование и наука. Во училиштето
постоеше
тим за професионален развој кој
редовно ги идентификуваше
потребите на
наставниците за професионален
развој, нивните можности за

усовршување и
сертифицирање.
Следењето на развојните потреби на
наставниците го вршеа директорот и
стручната служба на училиштето кои
им даваа подршка во учеството на
семинарите,
обуките, работилниците и слично. Од
многубројните посетени семинари,
наставниците се стекнаа со
квалитетни знаења и голем број на
сертификати. Веднаш по учеството на
семинарите, во
училиштето се вршеше дисеминација
на останатиот наставен кадар,
директор и
стручна служба. За истите училиштето
издаваше потврда за учество во
семинарот,
обуката или работилницата. Значаен е
и фактот дека дел од наставниот
кадар

Врз основа на разговорот со стручната
служба и наставниците се
констатираше
дека истите имаа можност
континуирано професионално да се
усовршуваат, имаа
интерес за постојан развој на личен и
професионален план и имаа
ажурирани
портфолија за својот професионален
развој.
За наставниците - почетници
училиштето определуваше ментор кој
изготвуваше
Програма за работа со наставник почетник, му даваше стручна помош и
ја следеше
неговата методско-дидактичка работа
со учениците.
Стручната служба во училиштето
водеше редовно и уредно
Професионално
досие и Педагошки картон за секој

наставник во училиштето во кои ги
евидентираше
сите учества на наставниците од
семинари, обуки и работилници.

Област 3. Професионален развој на настaвниците, стручните соработници и раководниот кадар

Клучни јаки страни
Целокупниот наставен кадар е во согласност со нормативите за работа и
Законот за основно образование
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 (вклучувајки ги
обуките наменети за on-line наставата поради Ковид-19 на почетокот на

учебната 2020/2021 година )
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.
Поради новонастанатата ситуација( пандемија од Ковид-19 )Училиштето
има недостаток и потреба од IT-технологија и стабилен и брз интернет за
следење на on-line наставаа воедно и просторни можности (повеке училници ) .

Област 3. Професионален развој на настaвниците, стручните соработници и раководниот кадар
Анализа на резултатите
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.
Вкупниот број на наставен кадар во учебната 2020/121година заедно со
директорот, стручната служба и техничкиот персонал
изнесуваше 102 вработени од кои според половата структура 39 беа мажи и 73
жени, а според етничката припадност 97 беа
Македонци и 5 Турци или 37% мажи и 73% жени. Според стручната спрема
69% се со високо образование, 111% се со
виша стручна спрема, 4 % се со средно образование и 16 % се со основно
образование.
Во учебната 2019/120година вкупниот број на наставен кадар заедно со
директорот, стручната служба и техничкиот персонал
изнесуваше 103 вработени од кои според половата структура 62.7% беа жени и

37.3% мажи. Според етничката припадност 95% беа
Македонци и 5% Турци, а според степенот на образование 69% беа со висока
стручна спрема, 11% со виша стручна спрема,
4% со средно образование и 11% со основно образование.
Стручната служба во училиштето ја сочинуваа психолог , дефектолог и
библиотекар кои заедно со директорот на училиштето даваа целосна и
континуирана помош и поддршка на наставниците, учениците и родителите.
Успешно функционираа 8 стручни активи, кои
редовно реализираа стручни состаноци на кои разменуваа искуства и
мислења.
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 училиштето
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.)
Поради новонастанатата ситуација( пандемија од Ковид-19 )Училиштето
има потреба од IT-технологија и стабилен и брз интернет за следење на on-line
наставаа . .

ОБЛАСТ 4: УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ
Оддели во рамките на подрачјето:
- Управување и раководење со училиштето
- Цели и креирање на училишната политика
- Развојно планирање
Документи кои се прегледани

Кои информации се собрани?
Управувањето/раководењето со училиштето

Закон за основно образование
Статут на училиштето
Годишна програма за работа
Записници и Одлуки од состаноците
на Училишниот Одбор

Орган на управување во училиштето е Училишниот Одбор.
Во составот на органот на управување од вкупно 7 членови, од кои 3 се од
Совет на родители , 3 се од редот на наставниците , 1 од основачот.
Работењето на Училишниот одбор е регулирано со Статутот и деловникот за
работа. При донесување на важни одлуки се почитуваат статутарните
обврски од деловникот. Присуството на членовите на УО е добро, нема
случаи на носење на значајни одлуки без потребното мнозинство.
Информираноста на членовите на УО е добра, материјали за
навремено информирање се испраќаат заедно со поканата и дневниот ред.

Програма за работа на директорот
Училишниот одбор соработува со директорот на училиштето,
психологот и наставниците, но и со другите заинтерсирани страни (родители,
ученици,локална заедница).
Училишниот одбор работи според Програмата за работа која ги опфаќа сите
потребни содржини кои се законски и статуарни обврски.
За донесените одлуки се информирани вработените, родителите и

учениците преку објавување на огласна табла.
Раководниот орган на училиштето е стручно оспособен и ги исполнува
законски и статуарно поставените барања за директор на училиштето.
Целите и задачите на директорот се насочени кон организирање на
севкупната работа на училиштето.
Тие ги одржуваат законските и
статуарните барања, како и барањата кои произлегуваат од Програмските
документи.
Директорот превзема мерки за подобрување на севкупните услови за
работа во училиштето и за подобрување на хигиената во училиштето.
Донесува одлуки кои се во негова надлежност.
Покрај органот на управување и раководниот орган, во училиштето
работат и стручни органи. Такви се: Наставнички совет на училиштето,
Одделенскиот совет, Одделенскиот раководител и два стручни Активи на
наставниците во одделенска и предметна настава.
Стручната служба во училиштето работи по своја програма и води
дневник за реализираните активности. Организира работилници на кои се
разработуваат теми од значење за животот и работата во училиштето.
Остварува соработка со наставниците, учениците и родителите. Во
изминатиот период стручната служба изработила повеќе анализи и акциски
истражувања.
За реализацијата на активностите на стручните органи во
училиштето, се изработуваат годишни извештаи.
Во училиштето работи и Совет на родители. Работата и активностите
на советот на родителите се евидентираат во записничка книга.

Документи кои се прегледани

Кои информации се собрани?
Цели и креирање на училишната политика

Закон за основното образование

Целите на училиштето се во согласност со целите на

Статут на училиштето
Извештаи за работа на училиштето

државната и
локалната образовна политика. Тие
произлегуваат од Законот за основно образование,
Статутот на училиштето и останатите подзаконски акти
што ги има донесено МОН, како и од насоките кои
училиштето ги добива од БРО. Целите се прецизни и
јасни и се фокусирани на подобрување на квалитетот
на наставата и максимизирање на постигањата на сите
ученици. Училиштето има донесено интерни акти –
Интерен правилник за пофалби и награди на учениците
со јасни критериуми по кои се избира првенец на
генерацијата во завршното одделение од основното
образование, Правилник за работно воведување и
начинот на организирање и изведување на менторска
работа со приправници, Правилник за начинот на
водење и следење на е-дневникот во училиштето,
Правилник за упис на првачиња и формирање на
паралелки за прво одделение, Правилник за
изрекување на педагошки мерки на учениците, Кодекс
за однесување на учениците, Куќен ред на училиштето
и други слични акти со кои се уредува работата на
училиштето.
Со оглед на новонастанатата состојба со
пандемијата од вирусот Ковид-19,училиштето ги следи
и применува сите препораки и протоколи дадени од
МОН , БРО како и од сите други релевантни
институции.
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 е отворено за сите видови

иницијативи покренати од вработените, учениците,
родителите и локалната заедница, а кои се во склад со
законските прописи и сите видови на планирања во
училиштето.
Се води грижа за здравјето на учениците преку
задолжителни лекарски прегледи, вакцинација и
ревакцинација, организиран превоз од ПУ, можности за
организирано летување и зимување, организирано
осигурување и сл.
Посебна грижа се води за учениците со различни
способности и предиспозиции. За учениците со
посебни потреби се изготвуваат специјални програми
за работа во текот на учебната година, но се има
потреба од дополнителни обуки за посоодветно
изготвување на ИОП, посоодветна идентификација и
третман на таквиот тип на ученици, а талентираните
ученици работат по програми со кои ќе им се
овозможат проширени знаења и вештини кои тие
успешно
ги
презентираат
на
регионалните,
републичките или меѓународните натпревари.
Вработените активно учествуваат во креирањето и
создавањето на стратегиите за остварување на целите
преку учество во изработката на Годишната програма за
работа на училиштето, Развојниот план на училиштето и
сл.
Развојното планирање
Директорот на училиштето и стручната служба се
одговорни за организацијата и реализацијата на
Годишната програма за работа на училиштето.
Стратегиите и процедурите кои се користени во
процесот на самоевалуација и развојниот план на

училиштето ги имаат индетификувано соодветните
приоритети и задачи. Планираните цели се прецизни и
јасно ги отсликуваат мисијата, визијата и вредностите на
училиштето и истите се имплементирани и во Годишните
програми за работа на училиштето.
Училиштето
има
воспоставено
систем
на
дисеминација
на
стекнатото
знаење.Обучените
наставници ги споделуваат своите знаења преку
стручните активи и преку индивидуалната и тимска
работа со колегите. Училиштето континуирано ја следи
примената на стекнатото знаење од усовршувањето
преку разни форми (посета на часови, дневни
планирања и сл.)
Училиштето навремено и редовно ги идентификува
потребите од материјално-технички средства преку
увид во постоечката состојба. Постоечките нагледни
средства и опрема кои се неопходни се во функција и
оптимално се користат, но истите не ги задоволуваат
потребите на наставниците и учениците. Училиштето
планира и обезбедува средства за нивно континуирано
одржување, но потребно е со финансискиот план на
училиштето да се предвидат и средства за купување на
нови нагледни и други потребни материјално-технички
средства за централното и за подрачните училишта.
Во процесот на самоевалуација учествуваат сите
наставници во училиштето организирани по 4-5 членови
во тимови.
Училиштето ги информира наставниците и УО за
поставените цели и динамиката за нивно реализирање и
постигнатите резултати.
Самоевалуацијата и развојниот план се изработуваат
согласно со законските и статуарните одредби.

Собирање на податоци
Документи кои се
прегледани

Кои информации се собрани?

Статут на
училиштето

Училиштето има изготвено Статут на училиштето кој е усвоен од страна на Министерството за
образование и наука.

Други методи кои се
Кој беше вклучен во
Кои информации се собрани?
користени за собирање собирањето на податоци
на податоци
Годишни програми
за работа на ООУ
Годишната програма за работа ја подготвува директорот заедно со педагошко – психолошката
Гоце Делчев служба и наставниците. За тоа се известуваат наставнците на Наставничкиот совет кои ја
Василево
дополнуваат и менуваат, а програмата ја разгледува и предлага за усвојување до Советот на
општина Василево најдоцна до 31 август.

Софија Стојкова
Алма Хасанова
Верица Поп Чопова
Прашалник за родители Горица Русева
Маре Митрова
Анкетирани родители
10

На прашањето:
На моето дете му се допаѓа училиштето:
со ДА одговориле 8 родители
со НЕ одговориле 0 родители
со ПОНЕКОГАШ одговориле 2 родители
На прашањето:
Дали сте навремено информирани за тоа како
вашето дете напредува?
со ДА одговориле 6 родители
со НЕ одговориле 0 родители
со ПОНЕКОГАШ одговориле 4 родители
На прашањето:
Наставниците постапуваат правично кон моето
дете:
со ДА одговориле 6 родители
со НЕ одговориле 0 родители
со ПОНЕКОГАШ одговориле 4 родители
На прашањето:
Дали добро се управува и раководи со
училиштето?
Со ДА одговориле 5 родители
со НЕ одговориле 2 родители
со ПОНЕКОГАШ одговориле 3 родители

Други методи кои се
користени за собирање
на податоци

Кој беше вклучен во
собирањето на податоци

Софија Стојкова
Алма Хасанова
Верица Поп Чопова
Прашалник за родители Горица Русева
Маре Митрова
Анкетирани родители
10

Кои информации се собрани?

На прашањето:
Училиштето бара мислење од родителите и ги зема
во предвид нивните сугестии:
Со ДА одговориле 1 родители
Со НЕ одговориле 3 родители
Со ПОНЕКОГАШ одговориле 6 родители
На прашањето:
Запознат сум со училишниот буџет и трошењето на
парите
Со ДА одговориле 2 родители
Со НЕ одговориле 8 родители
На прашањето:
Знаеш ли каде да се информираш за училишниот
буџет и трошењето на парите?
Со ДА одговориле 2 родители
Со НЕ одговориле 8 родители
На прашањето:
Што најмногу ви се допаѓа во училиштето ,
родителите одговориле дека насилството е сведено на
најниско ниво, начинот на одвивање на образовниот
процес.
На прашањето:
Што најмалку ви се допаѓа во училиштето ,
родителите одговориле дека треба да се обрнува
повеќе на дисциплината на учениците, да нема
дискриминација меѓу учениците.

Други методи кои се
користени за собирање
на податоци

Кој беше вклучен во
собирањето на податоци

Кои информации се собрани?

.

Прашалник за
наставници
Анкетирани родители
10

Софија Стојкова
Алма Хасанова
Верица Поп Чопова
Горица Русева
Маре Митрова

На прашањето:
Дали учествувате во креирањето на политиката во
училиштето?
со ДА одговориле 0 наставници
со НЕ одговориле 4 наставници
со ПОНЕКОГАШ одговориле 6 наставници
На прашањето:
Дали активно учествувате во креирањето на
целите, начелата и вредностите на училиштето?
со ДА одговориле 0 наставници
со НЕ одговориле 3 наставници
со ПОНЕКОГАШ одговориле 7 наставници
Н прашањето:
Дали сте запознаени со начинот на нивното
остварување и подобрување:
со ДА одговориле 5 наставници
со НЕ одговориле 1 наставници
со ПОНЕКОГАШ одговориле 4 наставници
На прашањето:
За креирањето на Училишната политика се
информирам преку:
наставнички Совет одговориле 9 наставници
директор одговориле 5 наставници
од други колеги одговориле 5 наставници
од стручна служба одговориле 4 наставници
не сум информиран одговорил 0 наставници

Други методи кои се
користени за собирање
на податоци

Прашалник за
наставници
Анкетирани родители
10

Кој беше вклучен во
собирањето на податоци

Софија Стојкова
Алма Хасанова
Верица Поп Чопова
Горица Русева
Маре Митрова

Кои информации се собрани?

. прашањето:
Директорот се раководи од визијата и мисијата на
училиштето:
со ДА одговориле 8 наставници
со ПОНЕКОГАШ одговориле 2 наставници
На прашањето:
Запознаен сум со училишниот буџет:
со ДА одговориле 3 наставници
со НЕ одговориле 3 наставници
со ПОНЕКОГАШ одговориле 4 наставници
На прашањето:
Директорот правично и еднакво ги третира сите
наставници:
со ДА одговориле 9 наставници
со ПОНЕКОГАШ одговориле 1 наставници
На прашањето:
Што најмногу ви се допаѓа во училиштето
,наставниците одговориле дека меѓусебната соработка
на наставниците е на задоволително ниво како и
соработката со стручната служба.
На прашањето:
Што најмалку ви се допаѓа во училиштето ,
наставниците одговориле дека хигиената е на најниско
ниво како и сменското работење.

Други методи кои се
користени за собирање
на податоци

Прашалник за ученици
Анкетирани родители
10

Кој беше вклучен во
собирањето на податоци

Софија Стојкова
Алма Хасанова
Верица Поп Чопова
Горица Русева
Маре Митрова

Кои информации се собрани?

. На прашањето:
Наставниците ме почитуваат:
со ДА одговориле 8 ученици
со НЕ одговориле 0 ученици
со ПОНЕКОГАШ одговориле 2 ученици
На прашањето:
Се дружам со другарчиња од друга етничка
припадност:
со ДА одговориле 7 ученици
со НЕ одговориле 0 ученици
со ПОНЕКОГАШ одговориле 3 ученици
На прашањето:
Дали ученикот од друга етничка припадност
подеднакво е третиран како тебе од страна на
наставниците:
со ДА одговориле 7 ученици
со НЕ одговориле 0 ученици
со ПОНЕКОГАШ одговориле 3 ученици
На прашањето:
Од кого бараш помош во училиштето?
а) од одделенскиот раководител -8 ученици
б) од стручната служба-2 ученици
в) од наставниците-4 ученици
г) од другарчето-6 ученици

Други методи кои се
користени за собирање
на податоци

Прашалник за ученици
Анкетирани родители
10

Кој беше вклучен во
собирањето на податоци

Софија Стојкова
Алма Хасанова
Верица Поп Чопова
Горица Русева
Маре Митрова

Кои информации се собрани?

На прашањето:
Дали наставниците користат нагледни средства за
време на час , за да можете полесно да го усвоите
наставното градиво?
со ДА одговориле 4 ученици
со НЕ одговориле 0 ученици
со ПОНЕКОГАШ одговориле 6 ученици
На прашањето:
Што најмногу ви се допаѓа во училиштето ,
учениците одговориле дека најмногу им се допаѓа
дружењето, добриот однос со наставниците,
училишниот двор.
На прашањето:
Што најмалку
ви се допаѓа во училиштето ,
учениците одговориле дека не им се допаѓаат
тоалетите,
нехигиената
во
училиштето,
недисциплината на одредени ученици како и доаѓањето
на повозрасни деца во училишниот двор.

Резултати
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
- Навремено изготвување и доставување на Годишната програма
- Почитување на законските прописи при донесувањето важни документи
- Почитување на статутарните и деловните обврски во работење на Училишниот одбор при донесувањето на
одлуки
- Совесни и успешни работници, редовно присутни на состаноците

Слабост
-Поголема соработка со Советот на родители со конкретни активности
-Подобрување на хигиената во училиштето
Анализа на резултатите:

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.

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

Обука на наставници за спроведување на настава од далечина

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;
Изготвување програма за работа на Совет на родители;
Унапредување на соработката со родителите и заедницата.

Област 5. Комуникации и односи со јавноста

Документи кои се прегледани

Кои информации се собрани?

Комуникациите помеѓу сите субјекти во воспитнообразовниот процес се остваруваше преку училишните
тимови, Наставничкиот совет, стручните активи и

индивидуалните средби.

Годишна програма за работа на
училиштето
Полугодишен и годишен извештај на
училиштето
Записници од Совет на родители
Анкети
Работен дневник на психолог и
дефектолог

Од вработените 80% се изјаснија дека редовно биле
информирани за преземените активности од страна на
директорот и им била дадена можност да се вклучат во
процесот на донесување одлуки и вклучување во
активностите за одредување и реализација на училишните
приоритети. Комуникацијата се одвиваше преку следење,
анализирање, информирање, координирање, пофалби и
заедничко решавање на прашањата во однос на сите
подрачја.
Позитивната клима во училиштето се должеше на
пријатната работна атмосфера и добрата соработка меѓу
стручната служба и наставниците. Од анкетираните
наставници 90% се согласуваат дека стручните соработници
давале целосна поддршка во изработка на планирањата,
организацијата и реализацијата на наставните часови,
поддршка и помош при решавање на конфликтни ситуации,
идентификување на деца со посебни потреби, емоционални
и други потешкотии. Стручните соработници даваа помош и
поддршка на наставниците-почетници, како и поддршка на
заедничкото работење во стручните тимови на училиштето.
Целта на комуникацијата на стручната служба со
наставниците беше постигнување на резултати, соработка и
пријателски однос.
Повеќето наставници од иста или различна група
предмети соработуваа помеѓу себе. Таа соработка
одвиваше преку размена на искуства и идеи на ниво
стручни активи, посета на отворени часови, дисеминација

на
се
на
по

спроведени обуки на ниво на училиште, стручни средби и
слично. Оваа констатација е подкрепена со резултатите од
спроведената анкета помеѓу наставник – наставник, при што
80% од наставниците се согласуваат дека постои меѓусебна
соработка.
Значајна е меѓусебната соработка со наставниците од
други училишта, како од нашата така и од други општини во
Република Македонија. Оваа соработка се одвиваше преку
меѓусебно учество во литературни и ликовни конкурси,
спортски и други видови натпревари, манифестации и
настани по разни поводи, излети и слично.

Добрата комуникација на наставникот и стручниот соработник
со административно-техничкиот персонал беше на високо ниво.
Вработените навремено беа информирани за сите законски
измени, кои се од нивни интерес и имаа достапност до сите
информации за непречено реализирање на своите работни
обврски. Повеќе од 50% од наставниците се изјаснија дека се
вршело делумно одржување/сервисирање на ИКТ опремата и
наставните средства и помагала, а во училиштето често се
водело грижа за чиста и здрава средина за сите субјекти
Планираните состаноци на Наставнички совет,
одделенските совети и советот на паралелката, како и
стручните активи се одржуваа согласно предвидената динамика
во Годишната програма за работа на училиштето и на истите се

даваа конструктивни предлози за подобрување на севкупното
работење на училиштето. На состаноците на одделенската
заедница редовно се вршеа анализи на постигањата,
редовноста и дисциплината на учениците поединечно, на ниво
на паралелка и на ниво на училиште. На состаноците на
стручните активи кои се одржуваа континуирано во текот на
учебните години се преземаа активности за подобрување на
квалитетот на наставата и критериумите за оценување. Се
даваа предлози за подобрување на оперативните планови за
часови и примена на нови наставни методи, техники и форми на
учење, предлози за меѓупредметна интеграција, како и
распределба на наставните часови по наставници
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5.2. Комуникации на ниво на училница

Документи кои се прегледани
Кои информации се собрани?
 Годишна програма за работа на
училиштето
 Полугодишен и годишен извештај
на училиштето
 Записници од Совет на родители
 Анкети
 Работен дневник на педагог и
Психолог

Реализацијата на воспитно-образовниот процес
во учебната
2020/2021 година за учениците од прво до трето одд наставата се
одвиваше со физичко присуство а за учениците од IV до IX
одд.наставата се реализираше онлајн.Комуникацијата со учениците
и со родителите се реализираше преку апликацијата Тимс.Имајќи ја
предвид образовнта и социјалната
структура на родителите комуникацијата не беше на задоволително
ниво.
Постоеше одлична комуникација меѓу ученик - ученик, наставник –
ученик и стручен соработник - ученик. Секој наставник ја почитуваше
личноста на секој ученик,неговите развојни потреби, когнитивни
способности и неговиот пристап во процесот на учење и поучување.
Постоеше заемна соработка меѓу наставниците и учениците и
добра комуникација меѓу самите ученици, како и заемна почит,
поддршка, еднаков пристап, без разлика на полот, етничката
припадност и социјалното потекло.
Од

анкетираните

ученици

90%

се

изјаснија

дека

секогаш

наставниците во
училиштето создаваат пријатна и работна атмосфера, редовно
даваат усна или писмена повратна информација за нивните знаења
и за она што треба да научат, а 90% од учениците се изјаснија
дека секогаш се дава помош и поддршка на учениците со
посебни образовни потреби, емоционални, социјални и здравствени
потешкотии.
Од искажувањата на учениците и од спроведената анкета, 80% од
учениците се
изјаснија
дека
комуникацијата меѓу
учениците е многу
подобрена. Меѓусебно соработуваат при совладувањето на одделни
наставни содржини, заемно си даваат помош и поддршка при
реализацијата на училишните активности и на учениците од
социјално ранливите групи и на демократски и транспарентен
начин избираат претставници во ученичката зедница.
Учениците потполно се согласуваат дека во целост се запознати со
целокупната
работа што ја извршуваат педагогот и психологот во училиштето,
редовно им даваат
стручна помош при појава на тешкотии во процесот на учење и
помош за било кој друг проблем во училиштето и надвор од него. Од
анкетираните ученици 90% во целост се согласуваат дека стручната
служба навремено ги информира учениците од IX одделение за
нивниот правилен избор на понатамошното образование и
реализира разни активности за истото (предавања, работилници,
индивидуални
разговори),
дава
помош и
поддршка
во
подобрувањето на успехот, дисциплината и редовноста на
учениците
преку
индивидуални
разговори
со
учениците,

наставниците и родителите.
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5.3. Комуникација со окружувањето на
училиштето

Документи кои се прегледани
Кои информации се собрани?
 Годишна програма за работа на
училиштето
 Полугодишен и годишен извештај
на училиштето
 Записници од Совет на родители
 Анкети
 Работен дневник на педагог и
Психолог

Комуникацијата на
континуирано се

училиштето

со

родителите

на

учениците

одвиваше преку родителски средби, индивидуални и групни
разговори, Советот на родители, работилници, проекти и
организирани посети во училиштето и надвор од него. Родителите
навремено се информираа за постигањата на учениците од
евидентните листи, свидетелствата, работниот дневник на
паралелката,
Е-дневникот,дипломи,
признанија
и
слично.
Родителите активно беа вклучени во организацијата иреализацијата
на активностите кои ги организираше училиштето и со свои идеи и
сугестии придонесуваа за унапредување на наставата и целиот
воспитно-образовен процес.
Минатата учебна година успешно се реализираше отворениот ден за
родителите(последниот четврток во месец мај) на кој секој родител
имаше можност да бидеинформиран за постигањата и напредокот
на своето дете.
Преку стручна и советодавна помош, стручната служба на
училиштето

остваруваше индивидуални разговори со родителите чии деца имаа
потешкотии во учењето, неодговорно однесување, нередовно
доаѓање на училиште и друг вид проблем за кој родителите
имаа потреба. Но, за зголемување на воспитната
компонента на учениците беше потребно да се организираат повеќе
работилници со родителите на кои заеднички ќе се дискутира и
зазема став во однос на воспитувањето и образованието на
учениците.
Училиштето имаше континуирана соработка со релевантните
институции од
областа на воспитно-образовната дејност преку посетување на
семинари, обуки
проекти организирани од МОН и БРО. Соработката со ДПИ се
остваруваш преку
редовните контроли од страна на просветните инспектори за
воспитно-образовната работа во училиштето и педагошката
евиденција и документација.
Меѓусебната комуникација на училиштето со институциите на
Локалната
самоуправа, Градоначалник и Совет на Општина Василево, се
остваруваше преку одбележување на значајни датуми, настани,
учество на заеднички манифестации иманифестации организирани
од Општината, аплицирање во проекти, средби исостаноци кои
беа важни за подобрување на начинот за заработа и условите за
работа
на училиштето. Училиштето континуирано добиваше помош од

Градоначалникот на општината и Советот на Општина Василево.
Училиштето соработуваше со јавни установи од областа на
здравствена и хуманитарана дејност, како и детската градинка во
општината „Прва радост“. За продлабочување на соработката со
институциите од локалната самоуправа, наставниците, учениците и
родителите искажаа потреба од организиција на разни рекреативни
работилници со истите, тим билдинг настани и спортски средби.
Училиштето редовно комуницираше и соработуваше со други
образовни институции преку целата учебна година. Редовно
комуницираше со основните и средните училишта од град Струмица и
надвор од него, преку распишани литературни и ликовни конкурси,
квизови, работилници и друго. Училиштето остварува долгогодишна
соработка со Заводот за заштита и рехабилитација „Бања Банско“
преку посета на неговите штитеници од страна на претставници на
училиштето, наставници, стручна служба и ученици. Исто така
успешно соработува со Посебното основно училиште „Св. Климент
Охридски“ во Ново Село, со кое секоја година заеднички се
прославува Денот на лицата со посебни потреби.
Училиштето недоволно комуницираше со граѓански здруженија, каде е
потребен поголем ангажман.
Во однос на комуникацијата со деловната заедница потребно е да се
организираат активности со кои ќе се подобри соработката.
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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






Континуирано одржување/сервисирање на ИКТ опрема (доколку овозможуваат финансиските средства
набавка на нова ИКТ опрема)
Недоволна соработка со граѓански здруженија
Слабо организирање на рекреативни настани со институции од локалната средина и пошироко
Подобрување на соработката со деловната заедница
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Анализа на резултатите

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. Од анкетираните ученици
100 % се изјаснија дека секогаш меѓусебно си даваат поддршка и помош, им се дава помош на учениците со
посебни образовни потреби, емоционални, социјални и здравствени потешкотии. Исто така и комуникацијата
меѓу самите ученици е многу подобрена.
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.

Приоритети

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

Подрачје6: Училишнаклима и култура

Оддели во рамките на подрачјето:





Училишна клима и односи во училиштето
Промовирање на постигањата
Еднаквост и правичност
Партнерски однос со родителите и ЛЗ

Обработканадокументи
Документикоисепрегледани. Коиинформациисесобрани?








Записници од педагошка
служба
Нормативи и статутот на
училиштето
Куќен ред на училиштето
Записници
од
наставнички совет
Одделенски дневник
Анкета за ученици
Анкета за наставници

Индикатор за квалитет 6.1:
училиштето

Училишна

клима

и

односи

во

Препознатливо по квалитетот на работата на наставниците и по угледот од
страна на родителите и сите за интересирани структури во општина Василево па и
пошироко во регионот е ООУ „Гоце Делчев.-Василево.Главните правци на
работењето на училиштето произлегуваат од мисијата и визијата на училиштето.
Мисија на нашето училиште е да ја поттикнува индивидуалноста,креативноста,
критичноста и

Самокритичноста на ученикот и наставникот, да развива свест за моралните
вредности и
Зачувување на здрава животна средина, да ги развива своите мисловни и
индивидуални способности

преку усвојување знаења да го негува пријателството, хуманоста, толерантноста,
народната
традиција и обичаи.

Визијата на нашето училиште е „Училиштето да биде место на позитивна и
креативна средина каде што ќе постои меѓусебно почитување на различни
етникуми, ќе се анимираат комплексни наставни содржини базирани врз
современи, ефикасни, квалитетни и едукативни методи приспособени според
индивидуалните потреби и интереси на учениците “.
Ова е сликата на училиштето кон која целиме во иднина. Во тоа веруваме сите
и сите заеднички се водиме од едно и единствено мото: Вратата на иднината се

отвора со моќта на знаењето!”
Училишната клима е една од компонентите на внатрешната училишна структура.
Таа преставува секојдневен амбиент во училиштето, којшто е одраз на тоа како во
него се чуствуваат и однесуваат наставниците, учениците и другите субјекти во
училиштето.
Цели на создавањето на позитивна клима се:
-воспоставување уредна и пријатна средина за работа;
-воспоставување систем на вредности;
-воспоставување на атмосфера на ред и дисциплина.
Според собраните податоци , за односот меѓу наставниците и меѓу наставниците и
учениците конкретно во нашето училиште моќе да се каже дека имаме взаемно
воспоставени односи на соработка ,почитување и толеранција . Помагање помеѓу
сите субјекти со посебен акцент на коректниот однос помеѓу наставник - ученик и
обратно.
Помладите колеги имаат респект кон постарите ,земајќи го во предвид нивното
искуство , колегијалноста, нивните години, толеранцијата и стрпливоста, а
постарите ги почитуваат креативноста , младоста, комуникативноста, ентузијазмот,
како и амбициозноста и ангажираноста во работата на помладите колеги .
Според анкетните резултати може да се согледа дека наставниците коректно се
однесуваат кон учениците пред се почитувајќи ја нивната личност , нивното знаење
,однесувањето во училиштето и надвор од него,нивниот придонес за афирмација за
училиштето преку разни натпревари од сите области.
Учениците од различни националности се подеднакво третирани, работната
атмосфера е задоволителна, а за подобрување на односот меѓу наставниците е

потребна поголема соработка кое подразбира и почитување на личноста и размена
на идеи.
Како краен заклучок може да кажеме дека во училиштето владее пзитивна клима за
работа .




Одделенски дневник
Главна книга
Анкета за учениците

Односот меѓу учениците од ист или различен ппол во нашето училиште во целост
се базира на взаемно почитување и разбирање како за време на часовите така и
надвор од настава .
Исто така и наставниците имаат ист пристап кон учениците од различен пол,
неделејќи ги момчињата од девојчињата и обратно.
Наставниците имаат еднаков пристап и кон учениците од различна националност и
вероисповед, а и самите ученици во главно се почитуваат меѓусебно, соработуваат
и другаруваат без разлика на националноста и вероисповеста.
Во нашето училиште подеднакво се поттикнувани и ангажирани сите ученици без
оглед на имотната состојба, а исто така и без оглед на успехот, подеднакво се
активирани и подобрите и послабите ученици, а учениците можат да добијат помош
и соработка од наставниците секогаш кога за тоа имаат потреба.





Одделенски дневник
Евиденција од разговори
со ученици на педагошка
служба
Анкета на ученици

Односите на учениците со различни способности ,конкретно во нашето училиште
,(што го посетуваат воспитно образовниот процес)можеме да кажее дека дека се со
различни способности
, а исто така во редовната настава има и ученици со
пречки во психо-физичкиотразвој.
Учениците меѓусебно се почитуваат, другаруваа и си помагаат, како за време на
наставата, така и надвор од училиштето.
Учениците се секогаш расположени да им помогнат на другите ученици и нивни
другарчиња кои имаат пречки во психо-физичкиот развој и тие ученици се
прифатени како од наставниците така и од учениците.






Закон
за
основно
образование
Правилник за примена
педагошки мерки
Одделенски дневник
Анкета за ученици






Одделенски днвници
Годишна програма за
работа на училиштето
Анкета за родители
Анкеат за наставници

Во однос на проблемите со повдението и дисциплината во нашето училиште
можеме да кажеме дека се вообичаени и кореспондираат со возраста на учениците
(нередовноста и не доволната подготвеност за час , конфликтни ситуации поради
постоење на различни мислења,негрижа за училишниот инвентар и дисциплински
прекршоци).
Поведението е на задолително ниво , а исто така и дисциплината на учениците
.Понекогаш се јавуваат некои “ситни“проблеми на кои различно реагираат машките
и женските деца (едните се по емотивни ,а другите помалку), но тие се решаваат во
соработка со психологот и одделенскиот раководител со примена соодветни
педагошки мерки (усна опомена ,јавна опомена ,укор од одделенскиот раководител,
укор од Одделенскиот Совет ,А во краен случај и намалено поведение ).
Училиштето e секојдневно отворено за соработка со родителите и пошироката
локална средина на тој начин што соработува со :Советот на родители
,Училишниот Одбор ,Локалната Самоуправа , културни институции,и други
специјализирани институции.
Училиштето во со работка со Медицински центар –Струмица организира
предавања за заштита и грижа за здравјето на учениците, систематски прегледи,
вакцинации. Исто така во соработка со УВР- Струмица се организираат предавања
за учениците за нивно безбедно вклучување во сообраќајот.
Секогаш тие надворешни лица даваат полн придонес во воспитно образовниот
процес со нивното присуство , секој во својата област .





Дневник за слободни
ученички активности
Аспектите што придонесуваат учениците и наставниците од обата пола да бидат
Ученички трудови
горди на своето училиште се:
Одделенски дневник






Годишна Програма за
работа на училиштето
Одлуки на наставнички
и одделенски совети
како информации од
училишниот одбор при
нашето
училиште
заведени во записнички
книги
Документација
од
архива















Одделенски дневници
Дневници за слободни
ученички активности
Записник од состанок
на
училишната
заедница
Документација
за
учество
и
освоени
места на учениците

Напорите што ги прави училиштето за да излезе од традиционалната
настава и да оди во чекор со современото образование.
Развивање кабинетска настава
Постигнување на добри резултати за сметка на активноста и ангажираноста
на наставниците
Спортските натпревари ,културни манифестации во рамките на
училиштето,учество на натпревари од различни области на образованието
Едукација на наставниците ,нивна вклученост во изработка на проекти
Посета на семинари
Училиштето прави напори за поправка и реконструкција на училишните
објекти како во централното училиште, така и низ подрачните училишта, (а
посебно сме горди на изградбата на спортската сала во рамките на
училиштето зад чија изградба стои Владата на Р. Македонија), како и
поставување на системи за парно греење во скоро сите подрачни училишта.
Училиштето исто така изнаоѓа начини како да обезбеди учество во
карневалските збиднувања во Струмица кадешто нашето училиште се
покажа како успешно во изработката на маски, досега секогаш со награди.

Индикатор за квалитет 6.2 :Промовирање на постигањата
Училиштето става голем акцент на промовирање на постигањата на сите
ученици. Наставниот кадар успешно ја организира средината за учење со
поставување јасни и високи очекувања во однос на постигањата, редовноста и
дисциплината на учениците. Наставниците ги мотивираат учениците, ги
потикнуваат да учествуваат на разни конкурси, училишни, регионални и државн и
натпревари, каде истите постигнуваат солидни резултати. Личните изработки и
трудови на учениците се изложуваат во кабинетите, училишните холовии паноа.
Преку соработката со локалната самоуправа, а по повод разни манифестации кои
се организираат од нивна страна, нашето училиште зема активно учество. Во таа
насока, учениците ги изложуваат своите лични изработки на плоштадот или во

училишниот хол.
Со цел да ги промовира личните постигања на сите ученици ,училиштето ги праќа
истите на натпревари од сиите области ,покривајќи ги нивните тековни трошкови .
Учениците се мотивираат за испраќање лични творби во детските списанија.
Училиштето користи и други начини за промовирање на постигањата : секојдневни
промоции во училиштето , средби со родители , јавни манифестации од културно
забавен карактер , училишни паноа ,организирање екскурии како награда , редовно
, редовно информирање за резултатите од успехот и учеството на натпреварите .



Одделенски дневници
Дневник за слободни
ученички активности

Индикатор за квалитет 6.3 :Еднаквост и правичност
Училиштето има обезбедено еднаквост и правичност за сите ученици
пропишано со Кодексот на однесување. Односот помеѓу наставниците и
учениците се базира на взаемно почитување пропишано со Кодексот на
однесување.
Во поглед на промовирање на правичност и еднаквост на децата, училиштето
води постојано грижа во секој поглед. Така, на одделенските
часови, наставниците ги промовираат правата на децата, а на родителските
средби ги запознаваат со правата и обврските на децата. Стручната служба,
наставниците и другите вработени во училиштето еднакво ги почитуваат правата на
децата независно од нивната социјална, економска, верска, образовна или
национална ,училиштето подеднакво ги вклучува, машките и женските деца и
учениците со посебни потерби истите ги организира и третира подеднакво во
слободните ученички активности ( секој според своите способности и интереси ) За
сите нив чилиштето настојува воспитно- образовниот процес да се одвива
нормално , да има квалитетен наставенкој е доволно едуциран
кадар со
познавање на ИКТ воведување и изведување на настава во современи услови во

рамките на можноста на училиштето со ИКТ ,лаборатории, нагледни средства
),технички помагала ( Смарт табла ,телевизор ,ДВД ,радија и )др. Организира
дополнителна и додатна настава , реализира содржини од стручната служба –
психологот ( од разни области ) на одделенските часови и друго . За сите ученици
наставниците користаат исти критериуми за оценување .



Одделенски дневник
Конвенција за правата
Училиштето на наставниците во однос на подеднаквото третирање на сите ученици
на децата
им помага сo тоа што постои заемна соработка помеѓу нив ,психологот и
ракаводниот орган . Училиштето за сите ученици организира еднодневни и
повеќедневни екскурзии од научен и друг карактер преку кои се овзможува тие
меѓусебно да се дружаат ,забавуваат , разменуваат мислења и идеи и учат како да
ја почитуват личноста. Се организира училишна исхрана .Целосно ја почитуваат
Конвенцијата за правата на децата .



Евиденција
на
педагошка служба
Записници од посетени Сите ученици добиваат еднаков третман без разлика на половата , верската или
националната припадност . сето тоа се одвива преку разговори на одделенските
семинари
часови со предметните наставници ,стручната служба и директорот .



Свеста и совеста кај секој вработен е на високо професионално ниво, а во тоа
помага и едукацијата од голем број проекти и семинари.




Одделенск дневник
 Индикатор за квалитет:6.4-Партнерски однос со родтелите и ЛЗ.
Записник од состанок
со родители
Училиштето ги поттикнува родителите да се вклучат во образованието на нивните
Наставнички совет
деца и во животот на училиштето преку родителски средби на кои се информираат

родителите,Родителскиот Совет , информирање на родителите во решавање на
некои проблеми во училиштето се со цел создавање подобри услови за работа на
истото чија крајна цел е пред се најдобро образование за своите деца. Училиштето
ги следи манифестациите од типот на “Празијада“, “Ден нагладот“, “Априлијада“ и
слично кадешто учество земаат сите ученици, наставниците и родителите кои се
вклучуваат, а исто така секогаш е добредојдена помошта од градоначалникот и
соработката со локалната заедница.
Психологот има постојана соработка со семејствата на сите ученици . некои
родители се вклучени во работата и управувањето со училиштето со нивна
вклученост во Училишен Одбори ,училишн работилници се со цел за соработка и
вклучување во воспитно-образовниот процес . исто така некои родители донираат
средства за успешна работа на училиштето ( пари или училишен инвентар )







Одделенски дневник
Записник од советот на
Со родителите се комуницира со директни контакти,
родителски средби
родители
,телефонски разговори ,писмено известување ,Училишен Одбор ,Совет на
Наставниички совети
родители . На истите им се даваат информации за работата на нивните деца (
успех и поведение ) а и за некои работи поврзани со определени проблеми со
работатат на училиштето ,материјалната состојба на истото и опременоста на
училишните простории со училишен инвентар ,нагледни средства и технички
помагала .
Годишна програма за
Училиштето досега покажала отвореност за соработка со надворешни лица што
работа на училиштето
можат да дадат придонес во воспитно-образовниот процес ,какошто се
Наставнички совети
униформирани лица :полицајци ,лекари,пожарникари и слично во смисла на
држење пригоден час на определена тема по разни поводи ,а се со цел кревање на
свеста и вклучување на заедницата во заедничкиот живот , градење врски и

доверба меѓу разните институции кои влијаат и на етничката клима во училиштето .
Редовно се спроведуваат систематски прегледи на сите ученици од страна на
лекари и специјалисти и лекари стоматолози .
Училиштето со другите заинтересиран и учесници во образованието од Локалната
заедница соработува преку пoсета на општината ,градоначалникот ( кога
првачињата стапуваат во детската организација ,давање на новогодишни
пакетчиња на првооделенците ),следење на театарски претстави и изложби во
Домот на Културата, филмови во киносалите , организирање на спортски
натпревари по повод нашот патронен празник , празнично учество на ученци од
други училишта .Локалните власти целосно се инволвирани во работата и
активноста на училиштето.

Собирање на податоци кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети,
набљудувања...)
Методи
Учество Кои информации се собрани?
кои се
: Кој
користен беше
и за
вклучен
собирањ
во
е на
податоци собира
ње на
овие

информ
ации
Tони
Еркечев

Анкета за
родители Цвета
те
Костади
нова
(15испита
ници,7ма Гордана
жии8
Јанева
жени,8Ма
Славка
кедонци,
Ѓоргиев
7Турци)
а
Енис
Шавле

Н прашањето : 1.Дали вие како родители сте доволно информирани за образованието на
вашитедеца?

Од анкетираните родители
14 одговориле соДА,
1

со ПОНЕКОГАШ и

0 со НЕ

Од анкетата произлегува дека родителите на учениците во нашето училиште имаат
пристап до информациите и се информирани за образованието на своите деца .

Анкета за Tони
родители Еркечев
те
Цвета
(15
Костади
испитани нова
ци,7
Гордана
мажи и 8
Јанева
жени,8
Македонц Славка
и, 7Турци) Ѓоргиев

На прашањето : 2. Училиштето бара мислење од родителите и гизема во предвид нивните
мислења, сугестии, интереси

Од анкетираните родители
10 одговориле со ДА,
4 со ПОНЕКОГАШ,
1 со НЕ

а
Енис
Шавле

Анкетаза Tони
родители Еркечев
те
Цвета
(15испита Костади
ници,7ма нова
жии8
жени,8Ма Гордана
Јанева
кедонци,
7Турци)
Славка
Ѓоргиев

Од анкетата се гледа дека училиштето понекогаш бара мислење од родителите и ги зема во
предвид нивните мислења, сугестии, интереси; и ако не многу често, но сепак родителите
учествуваат вовоспитно-образовниот процес и на некој начин се вклучени во образованието
со своето мислење, своите сугестии и интереси.
На прашањето : 3. Дали сте задоволни од соработката родител-наставник?

Од анкетираните родители сите 15 одговориле со ДА,

Од анкетата се гледа дека сите родители се задоволни од соработката меѓу нив и
наставниците што покажува дека во нашето училиште има добра соработка на таа релација
и во исто време тоа е еден важен елемент на којшто нашето училиште се труди да остане
така и да се по добри соработката уште повеќе

а
Енис
Шавле

Анкета за Tони
родители Еркечев
те
Цвета
(15испита Костади
ници,7ма нова
жии8
жени,8Ма Гордана
Јанева
кедонци,
7Турци)
Славка
Ѓоргиев
а
Енис
Шавле
Анкета за Tони
родители

Напрашањето : 4. Дали сте задоволни од односот на стручните служби и директорот на
училиштето?
Од анкетираните родители
12 одговориле дека се ЗАДОВОЛНИ

2 се ДЕЛУМНО задоволнии
1 одговориле со НЕЗАДОВОЛЕН

Од анкетата се гледа дека родителите се задоволни од односот на стручните служби и
директорот, но тоа е дел кадешто треба да се подобри соработката меѓу родителите и
стручните службии
директорот на училиштето
Н прашањето : 5. Дали им помагате на вашите деца во извршување на училишните обврски?

те

Еркечев

(15испита
ници,7ма
жии8
жени,8Ма
кедонци,
7Турци)

Цвета
Костади
нова

Од 15 испитаници

Гордана
Јанева

1 -понекогаш

Славка
Ѓоргиев
а
Енис
Шавле
Анкетаза Tони
родители Еркечев
те
Цвета
(15испита Костади
ници,7ма нова
жии8
жени,8Ма Гордана
Јанева
кедонци,
7Турци)
Славка
Ѓоргиев
а
Енис

14 одговорилесо ДА, ИМ ПОМАГАМ

0 со не

Од анкетата се гледа дека поголем дел од родителите им помагаат на своите деца во
извршувањето на обврските и на тој начин учествуваат во образованието на своите деца.

Н прашањето : 6. Дали наставниците постапуваат правично кон ситеученици?

Од 15 испитаници
12 одговориле со ДА
3 одговорил со ПОНЕКОГАШ и
0 одговорисо НЕ

Од анкетата се гледа дека во нашето училиште мислењето на родителите е дека на
ставниците правично постапуваат со сите ученици, нема родител и кои имаат негативно

Шавле

Анкета за
учениците
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,
8Турци)

мислење

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева

На прашањето : 1. Дали наставниците се однесуваат коректно спрема вас како
ученици?

Од анкетираните 16ученици
14 одговориле со ДА

Славка
Ѓоргиева

0

Енис Шавле

2 ПОНЕКОГАШ

со НЕ

Од анкетатат произлегува дека најголем број од учениците сметаат дека наставниците
се однесуваат коректно кон нив .
Анкета за
учениците
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева
Славка

На прашањето: 2. Дали вие како ученици коректно се однесувате кон вашите
наставници?

Од анкетираните 16 ученици
15 одговориле со ДА

8Турци)

Ѓоргиева

0

со НЕ

Енис Шавле

1 ПОНЕКОГАШ
Од анкетата произлегува дека исто така учениците коректно се однесуваат спрема
наставниците .

Анкета за
учениците(16исп
итаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,
8Турци)

Tони Еркечев

На прашањето:3. Дали меѓусебно се почитуваат момчиња и девојчиња?

Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева

Од анкетираните 16 ученици

Славка
Ѓоргиева

14 одговориле со ДА

Енис Шавле

2 ПОНЕКОГАШ

0 со НЕ

Од анкетата произлегува дека најголем број од нив одговориле со да , што значи дека
меѓусебно се почитуваат момчињата и девојчињата

Анкета за
учениците
(16испитаници 10машкии6

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова

На прашањето: 4. Дали меѓусебно се почитуваат учениците од различни
националности? (Македонци, Турци, Ромиидр.)
Оданкетираните 25 ученици

женскиученици
8 Македонци,
8Турци)

Гордана
Јанева
Славка
Ѓоргиева

12 одговориле со ДА
2

со НЕ

2

ПОНЕКОГАШ

Енис Шавле
Од анкетата се гледа дека најголем број се одговорите со да, што значи дека во
нашето училиште поголем број од учениците од различни националности се
почитуваат меѓусебно, но тој однос и меѓусебното почитување и соработка треба да се
подобри уште повеќе во иднина.
Анкета за
учениците
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,
8Турци)
)

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева
Славка
Ѓоргиева
Енис Шавле

Анкета за
учениците (16
испитаници -10

На прашањето: 5. Како се однесувате кон учениците со пречки во психо-физичкиот
развој?

Од анкетираните 16 ученици
16 одговориле со ДА,им помагаме
0 со имаме одбојност кон нив
0 –не ги прифакаме
На ова прашање сите ученици одговориле дека им помагаат на таквите ученици,
немаат одбојност и ги прифаќаат.

Tони Еркечев На прашањето: 6. Дали вие учениците си помагате еден со друг за време на часовите
и надвор од училиштето?
Цвета

машкии 6 женски
ученици
8 Македонци,
8Турци)

Костадинова
Гордана
Јанева

Од анкетираните 25 ученици
13 одговориле со ДА

Славка
Ѓоргиева

1

Енис Шавле

3 ПОНЕКОГАШ

со НЕ

Од анкетата се гледа дека учениците другаруваат и си помагаат меѓусебно постојано и
во училиштето и надвород него.
Анкета за
учениците (16
испитаници -10
машки и

Tони Еркечев

6 женски
ученици

Гордана
Јанева

8 Македонци,
8Турци)

Славка
Ѓоргиева

12

)

Енис Шавле

2 ПОНЕКОГАШ

Цвета
Костадинова

На прашањето: 7. Дали наставниците прават разлика меѓу по имотните и
посиромашните ученици?

Од анкетираните 16 ученици
2 одговориле со ДА
со НЕ

Оданкетатасегледадекамислењетонаученицитеедека мал дел од наставниците
понекогаш moжеби праватразликамеѓупоимотнитеипосиромашнитеученици .

Анкета за
учениците
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,
8Турци)

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева

На прашањето: 8. Дали наставниците имаат ист пристап кон сите ученици од различна
националност и пол?

Од анкетираните 16 ученици
16 одговориле со ДА

Славка
Ѓоргиева

0

со НЕ

Енис Шавле

0

ПОНЕКОГАШ

Од анкетата произлегува дека сите испитаници одговориле потврдно на ова прашање
, што укажува на тоа дека наставниците имаат ист пристап кон сите ученици од
различна националност и пол
Анкета за
учениците
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,
8Турци)

Tони Еркечев На прашањето: 9. Дали би му помогнале на другарчето со пречки во психофизичкиот развој?
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева

Од анкетираните 16 ученици
15 одговориле со ДА

Славка
Ѓоргиева

0

Енис Шавле

1 со ПОНЕКОГАШ

со НЕ

Од анкетираните ученици се гледа дека учениците се спремни во секоја ситуација да

му помогнат на другарчето со пречки во психо-физичкиотразвој

Анкета за
Tони Еркечев Напрашањето: 10. Дали за време на часовите по деднакво се поттикнати и ангажирани
учениците
и подобрите и послабите ученици?
(16испитаници -10 Цвета
Костадинова
машки
и6 женски
ученици

Гордана
Јанева

Од анкетираните 16 ученици

8 Македонци,
8Турци)

Славка
Ѓоргиева

1

)

Енис Шавле

3 со ПОНЕКОГАШ

13 одговориле со ДА
со НЕ

)
Од анкетата може да се види дека поголемиот број на ученици во нашето училиште го
делат мислењето дека исто се поттикната и ангажирани и подобрите и послабите
ученици за време на часовите, што секако не е за занемарување на бројот ученици кои
него делат истото мислење, а тоа укажува дека во иднина треба повеќе да се работи
за подобрување на тој елемент.
Анкета за
ученици
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,

Tони Еркечев На прашањето: 11.
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева

Наведете барем три причини кои според вас се јавуваат како фактори за лошо
поведение и недисциплина

8Турци)

Славка
Ѓоргиева
Енис Шавле

Од анкетираните16 ученици
Се дадени следните одговори:
а) 10 одговори за нередовност - оправдани/неоправдани изостаноци
б) 7 одговори за непочитување на наставниоткадар
в) 8 одговори за отсуство без причина
г) 0 одговори за уништување на училишниот материјал
д) 3 одговори за недоволна ангажираност на наставниците
ѓ) 10 одговори за

недоволна ангажираност на учениците

е) 1 одговор за недоволна соработка меѓу наставниците-учениците-родителитестручните служби

Анкета
заучениците
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,
8Турци)

Tони Еркечев На прашањето: 12. Дали добиваш помош од наставниците кога затоа имаш
потреба?
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева
Славка

Од а нкетираните 16 ученици
14 одговориле со ДА
0

со НЕ

Анкета за
учениците
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,
8Турци)
)

Ѓоргиева

2 ПОНЕКОГАШ

Енис Шавле

Од анкетата се гледа дека наставниците се секогаш тука да им помогнат и им помагаат
на учениците секогаш кога тие затоа имаат потреба.

Tони Еркечев Напрашањето: 13. Дали наставниците реално оценуваат?
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева
Славка
Ѓоргиева

Оданкетираните 16 ученици
13 одговорилесоДА
0

со НЕ

3 ПОНЕКОГАШ

Енис Шавле
Анкетата покажува дека
Анкета за
учениците
(16испитаници 10машкии6
женскиученици
8 Македонци,
8Турци)

во глобала наставниците реално

оценуваат

Tони Еркечев Напрашањето: 14. Дали оценувањето се врши јавно или тајно?
Цвета
Костадинова
Гордана
Јанева
Славка
Ѓоргиева

Оданкетираните 16 ученици
12 одговориле со ДА
1

со НЕ

3

ПОНЕКОГАШ

Одговорите покажуваат дека во најголем број случаи наставниците во нашето

Енис Шавле

Анкета за наставници (12
испитаници ,
4мажии7жени/од кои
7македонци а 5 турци )

училиште оценуваат јавно.

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова

На прашањето: 1.Дали односот меѓу наставниците и
учениците се базира на взаемно почитување

Гордана Јанева

Од анкетираните 12 испитаници (наставници)

Славка
Ѓоргиева

12 одговориле соДА

Енис Шавле

0 со ПОНЕКОГАШ и
0 одговорисо НЕ

Анкетата покажува дека односот на наставниците и учениците
во главно се базира на заемно почитување според мислењето на
поголемиот дел од наставниците.
Анкета Зa наставници (

Tони Еркечев

12 испитаници , 5мажии

Цвета
Костадинова

7жени/од кои 7македонци а
5 турци )

Гордана Јанева
Славка

На прашањето:2. Каква е работната атмосфера во нашето
училиште

Од анкетираните 12 испитаници (наставници)

)

Ѓоргиева

7одговориле со ОДЛИЧНА

Енис Шавле

5 со ЗАДОВОЛИТЕЛНА
0 со ЛОША

Анкетата покажува дека во нашето училиште владее
задоволителна работна атмосфера која се стреми да стане и
подобра во иднина
Анкета за наставници ((12
испитаници ,
5мажии7жени/од кои
7македонци а 5Турци )

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова

На прашањето: 3. Што е тоа што го цените кај повозрасните
колеги? (наведете барем три причини)

Гордана Јанева

Од анкетираните 12испитаници (наставници)

Славка
Ѓоргиева

Се дадени следните одговори:

Енис Шавле

7 одговори за искреноста
12 за нивното искуство
5 за толеранцијата
10 за колегијалноста
4 за стрпливоста

0 за нивните години
0себезкоментар

Анкета за наставници

Tони Еркечев

(12 испитаници ,
5мажии7жени/од кои
7македонци а 5 турци )

Цвета
Костадинова

На прашањето: 4. Што е тоа што ве восхитува кај помладите
колеги? (наведете барем три причини)

Гордана Јанева

Од анкетираните 12 испитаници (наставници)

Славка
Ѓоргиева

Се дадени следните одговори:

Енис Шавле

12 одговори за креативноста
0 за искуството
2 за младоста
7 за комуникативноста
10 за ентузијазмот
10 за амбициозноста
5 за ангажираноста
2 без комантар

Анкета за наставници

Tони Еркечев

(12 испитаници ,
5мажии7жени/од кои
7македонци а 5 турци)

Цвета
Костадинова

На прашањето: 5. Дали мислите дека има привилегирани
наставници во нашето училиште?

Гордана Јанева

Од анкетираните 20 испитаници (наставници)

Славка
Ѓоргиева

0 одговориле со ДА, ИМА

Енис Шавле

5 одговориле со НЕ, НЕМА и
7 одговориле со МОЖЕБИ

Анкетата покажува дека можеби треба да се подобри климата за
работа во нашето училиште и да не постојат привилегирани
наставници во иднина, зашто сегашното мислењене на повеке о
д половина наставниците е дека можеби има привилегирани
наставници
Анкета за наставници (12
испитаници ,
5мажии7жени/од кои
7македонци а

Tони Еркечев

5 турци)

Гордана Јанева

Од анкетираните 12 испитаници (наставници)

Славка
Ѓоргиева

Се добиени следните одговори:

Цвета
Костадинова

На прашањето: 6. Што треба според вас да се направи за да се
подобри односот меѓу наставниците?

Енис Шавле

6 се за поголема соработка
7 за меѓусебна толеранција и доверба
3 за почитување на личноста
4 за поддршка и размена на идеи

За да се подобрат односите меѓу наставниците најголем дел
мислат дека е потребна поголема соработка, почитување на
личноста како и поголема поддршка и разменана идеи, а исто
така е потребна и меѓусебна толеранција и доверба
Анкета за наставници (12
испитаници ,
5мажии7жени/од кои
7македонци а 5турци )

Александар
Тимов

На прашањето: 7. Каква е дисциплината во нашето училиште?

Цвета
Костадинова

Од анкетираните 12 испитаници (наставници)

Гордана Јанева

2 одговорил со ОДЛИЧНА

Славка
Горгиева

10 со ДОБРА
0 со ЛОША и
0 соМНОГУЛОША

Анкетата покажува дека наставниците мислат дека дисциплината
во нашето училиштез адоволува, можеби не е одлична, но не е и
толкулоша, бидејќи најголем дел од одговорите се дека таа е
добра.
Анкета за наставници (12
испитаници ,
5мажии7жени/од кои
7македонци а 5турци )

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова

На прашањето: 8. Дали училиштето соработува со надворешни
лица и ако соработува со кои?

Гордана Јанева

Од анкетираните 12 испитаници (наставници)

Славка
Ѓоргиева

10 одговориле дека соработува со ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА

Енис Шавле

4 мислат дека соработува со РОДИТЕЛСКИОТСОВЕТ
2 одговори се со УПРАВЕНОДБОР
3 одговори за соработакат со МЕДИЦИНСКИЦЕНТАР
0одговор дека НЕ СОРАБОТУВА СО НИКОЈ

Како што може да се види од анкетата, нашето училиште
соработува со повеќе надворешни лица и тоа – Локална
заедница, Родителски Совет, Медицински Центар, Управен Одбор

како и други правнии физички лица
Анкета за наставници (12
испитаници ,
5мажии7жени/од кои
7македонци а 5турци )

Tони Еркечев
Цвета
Костадинова

На прашањето: 9. Дали учениците од различни националности се
подеднакво третирани?

Гордана Јанева

Од анкетираните 12 испитаници (наставници)

Славка
Ѓоргиева

12 одговориле со ИМААТ ИСТО ВНИМАНИЕ И ТРЕТМАН

Енис Шавле

0 одговориле дека НЕ СЕ СИГУРНИ
0 одговориле дека НЕ СЕ ИСТО ТРЕТИРАНИ

Од анкетата се гледа дека најголем број одговори на
наставниците се потврдни, што значи дека наставниците исто ги
третираат учениците од различните националности.

Резултати: Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и слабости

Клучни јаки страни










Во образовниот процес се вклучени ученици од различна полова припадност , различна национална
припадност и различна вероисповед
Комуникацијата , соработката и почитувањето се на високо ниво помеѓу сите ученици без разлика на
половата припадност , националната припадност и вероисповеста.
Постои соработка меѓу класниот раководител ,стручните служби и учениците за разрешување на
проблемите .
Родителите се активно вклучени во воспитно-образовниот процес, редовно се запознаваат со успехот,
дисциплината и поведението на учениците и даваат свои мислења, идеи, сугестии
Училиштето е отворено за соработка со сите субјекти од локалната самоуправа .
Прифаќање на децата со посебни потреби и пречки во психо-физичкиот развој
Коректен однос на сите што се вклучени во воспитно-образовниот процес

Слабости


Недоволната афирмација на оние ученици кои постигнуваат солидни резултати во поглед на учењето и
дисциплината .



Намалување на појава на привилегирани наставници .



Нередовност , непочитување на наставниот кадар од страна на некои ученици , недисциплина.



Наставниот кадар не е задоволен од поведението на учениците .



Недоволна комуникација меѓу стручните служби и директорот со родителите и учениците .



Недостаток од соодветна стручна литератра и техничка опрема

Анализа на резултатите:

Овде дадовме подетална евалуација на ова подрачје

Училиштето има обезбедено еднаквост и правичност

за сите ученици пропишано со Кодексот

на

однесување.
Односот помеѓу наставниците и односот помеѓу наставниците и учениците се базира на взаемно почитување
пропишано со Кодексот на однесување. Учениците од исти ли од различен пол или од различно етничко потекло
се однесуваат пријателски, пристојно и меѓусебно се почитуваат. Проблемите кои се присутни во врска со
поведението и дисциплината се минимални и резултат на мал број ученици, а училиштето на таквите проблеми
реагира со разговор и со педагошко-психолошката служба, родителите, наставниците и директорот.
Взаемното почитување на сите субјекти во училиштето, ред оти дисциплината во училиштето, хигиената,
опременоста со компјутери, постигање на од лични резултати на регионални и државни натпревари се работи со
кои се гордеат сите, како во училиштето така и надвор од него.
Со реализација на вон-наставните активности, додатната и дополнителнанастава, голем број на секции им се
овозможува на учениците, како на машките така и женските, да учествуваат на многу натпревари (училишни,
регионални и државни) и притоа да се постигнат високи резултати.


Личните изработки и трудови на учениците се изложуваат во кабинетите, училишните холови, на социјалните
мреж(facebook ) и регионалните медиуми . На крајот на учебната година согласно Инертниот Правилник за
пофалби и награди на учениците на Наставнички совет по предлог на наставниците се избира ученик на
генерација (ученик од деветто одд) .

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








Намалување на нередовноста со цел да се подобри дисциплината и поведението на учениците како и
недоволното почитување на наставниот кадар од пооделни ученици.
Поголема соработка и едукација на родителите на учениците
Намалување на појавата на привилегирани наставници и обезбедување на еднаков третман за сите
Зачестена комуникацја и соработка со родителите за да имаат можност почесто и поинтензивно да го
даваат своето мислење, сугестии те и предлози.
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
Подобрување на односот на стручните служби и директорот во соработката со родителите и
поголема соработка со учениците

Соработка со родителите и со локалната средина

Индикатори за квалитет

7.1. Партнерски однос со родителите, со локалната и деловната средина

Подрачје 7. Соработка со родителите и со локалната средина
7.1. Партнерски однос со родителите,со локалната и деловната средина
Документи кои се прегледани
 Записници од работата на
Совет на родители
 Записници од работата на
Училишен одбор
 Годишна програма за
Работа на училиштето


Извештај за работата на училиштето



Записници од родителски средби на
ниво на паралелки



Планирања на групни и индивидуални
родителски средби



Интервјуа со директор,стручна
служба,наставници и родители



Педагошка евиденција и
документација(распоред за
консултативни и информативни
разговори)



Анкети за родители за изборни

Кои информации се собрани ?
Училиштето има изградено партнерски однос со
родителите на учениците кои редовно се вклучени во
животот и работата на училиштето. Преку Советот на
родители, кој успешно функционира многу години наназад,
родителите се запознаени со Годишната програма за работа
на училиштето, Наставниот план и наставните програми по
предмети и одделенија и со програмата за работа на
Советот на родители.
Родителите се вклучени во целокупната работа на
училиштето и земат значајна улога во работењето на
Училишниот одбор. Училиштето ги вклучува родителите при
организација и реализацијата на екскурзии, осигурување на
учениците, реализација на натпревари, приредби,и др. Во
текот на една учебна година се организираат најмалку пет
родителски средби на кои родителите се запознаваа со
целокупниот воспитно-образовен процес во тековната
година.
Родителите
навремено
се
информираат
за
индивидуалниот напредок, дисциплина, изостаноци
и
социјализација на нивните деца преку индивидуални средби
со одделенскиот раководител, предметните наставници и
стручната служба. Информации се добиваат и на родителски
средби, индивидуални средби со родителите, телефонски и
писмени контакти и сл. Родителите даваат поддршка во

предмети,екскурзии,натпревари

професионалната ориентација на учениците и ги
поддржуваат активностите за поддршка на талентираните
ученици и учениците со ПОП.
Родителите даваат помош и поддршка на училиштето
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. Родителите имаа можност да дадат
свој придонес во креирањето на училишната политика преку
давање идеи, сугестии, стручна помош, учество во работата
на Совет на родители, поддршка во реализација на
активностите и проектите на училиштето.
Едукацијата на родителите се реализираше преку работилници
за Совет на родители, едукативни предавања, реализирани на
општите родителски средби, разговори и советувања. Во
училиштето се реализираше „Програма за советување на
родителите“ со која родителите се советуваа и едуцираа како да
им помогнат на своите деца во надминување на проблемите и
подобрување на училишниот успех.
Од март 2020 и нашето училиште се најде пред предизвикот
произлезен од светската пандемија со ковид 19.Со настава се
продолжи преку онлајн соработка со учениците и родителите.
Учебната 2020/21 започна на први октомври 2020 година со
онлајн настава.Се најдовме пред најголемиот предизвик во за
нашето образование.Наставата се организираше преку
апликацијата Teams. Наставниците работеа првиот месец од
училишните компјутери а веќе во ноември целата настава беше

организирана од дома.
Учениците следеа настава од дома.Социјално загрозените
семејства добија таблети обезбедени од училиштето.
Покрај сите недостатоци и пропусти успешно ја завршивме
наставната година.
Во меѓувреме сите родителски средби,состаноци и
индивидуални разговори со родителите се реализираа преку
Тesms.
Во текот на учебната 2020/21 година сите
контакти,настани,приредби кои требаше да се реализираат со
лични контакти и групирања беа одложени.
Учебната 2021/22 започна со редовна настава и учениците се
вратија во училиштата .Наставата започна со протоколи и
почитување на многу здравствени и хигиенски навики за
учениците и вработените во училиштето.
Училиштето беше активно вклучено во животот и работата на
Локалната заедница, преку спроведување на заеднички проекти
и организирање учество на настани кои се од интерес на
заедницата. Во текот на целата година се реализираа
состаноци, индивидуални и групни средби со претставници на
Општината, директори на училиштата, надворешни со
работници и други. При остварувањето на сите средби се
почитуваа протоколите од МОН.
Нашето училиште соработуваше со здравствени организации,
средни училишта, „Народна техника“, „Центар за социјални

работи“, МВР, „Црвен крст“-Струмица,Народниот театар „Антон
Панов “-Струмица, „Народен музеј“ на град Струмица, Градската
библиотека „Благој Јанков-Мучето “ –Струмица и други.

Училиштето огранизираше и реализираше ликовни конкурси,
хуманитарни акции,спортски активности,ликовно-креативни
работилници каде што учество земаа наши ученициод I до IX
одделение а притоа овие активности беа посетени од
претставници на локалната самоуправа и родителите.
Сите вработени и ученици од училиштето учествуваа во
одбележување на датуми, хуманитарни акции, како и
подготвување новогодишти пакетчиња за учениците на
училиштата за специјални потреби во Ново Село и Банско.
Училиштето воспоставуваше добра соработка и со медиумите
со цел информирање на јавноста за постигнатите резултати на
учениците и вработените, за работата на училиштето, успешно
реализираните проекти, како и за можностите што ги нуди
училиштето за упис на учениците и следењето на нивниот
понатамошен развој.

Училиштето активно учествуваше на повеќе манифестации:
одбележување
на
Детска
недела,
Празијадата
во
селоГрадашорци, Ден на планетата Земја -Еко-хепенинг на
најмалите ученици низ улиците на Василево,Одбележување на
првиот ден на пролетта, Одбележување на светскиот ден на
математиката, Денот на толеранцијата, Денот на мајчиниот

јазик и други.

Соработката со деловната заедница (стопански организации,
занаетчиски
работилници,
здруженија)
најчесто
се
спроведуваше
според
наставната
програма
која
се
реализираше во нашето училиште. Училиштето остваруваше
квалитетна соработка со деловната заедница преку:
набљудувања,
истражувања,
посети
на
занаетчиски
работилници (за потребите на наставата по иновации во
деветто одделение), верски објекти (за наставата по етика на
религиите во шесто одделение) и сл.

Област 7. Соработка со родителите и со локалната средина

Клучни јаки страни


Училиштето е отворено за соработка со локалната заедница, локалните стопански организации, и други
надворешни правни и физички лица;
 Училиштето и сите вработени се отворени за соработка со родителите ;
 Организирање повеќе родителски средби во текот на учебната година;

 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


Недоволна вклученост на одреден број родители во активности во училиштето и недоволна
заинтересираност за успехот и поведението на нивните деца;



Слаби технички можности на училиштето за спроведување онлајн настава;



Неможноста на одреден број ученици да следат онлајн настава поради немање интернет или соодветен
компјутер или друг вид техничка опрема;

Област 7. Соработка со родителите и со локалната средина

Анализанарезултатите
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 интересна 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.

Приоритети



Едукација на родителите за важноста на соработката со наставниците и училиштето и влијанието на таа
соработка на успехот на нивните деца
Опремување на училиштето со техничка опрема потребна за реализација на наставата на далечина.

