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ПОДРАЧЈЕ 1:

Бр.

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Индикатор за квалитет

Теми
Применувани

1.1

Реализација на наставните
планови и програми

1.2

Квалитет на наставните
планови и програми

1.3

Воннаставни активности

наставни планови и програми и создавање визија за она што го
посакуваме;
Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми;
Прилагодување на наставните програми на децата со посебни образовни потреби
Избор на наставни програми.
Реализација на проширени програми
Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во наставните
програми и учебни помагала;
Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наставните
програми и помагала;
Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на образованието и
определување приоритети за подобрување;
Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и програми;
Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности;
Опфатеност на учениците со воннаставните активности;
Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во воннаставните
активности;
Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности;

Извори на податоци
 Се што спаѓа во реализација на воспитно-образовната работа во училиштето

1.1 Реализација на наставните планови и програми
Ниво на евалуација – многу добро
Документи кои се прегледани
Наставни планови и програми
донесени од БРО
Годишни–тематски
планирањана
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 на училиштето
Стручни упатства и насоки за
операционализација на наставните планови

Кои информации се собрани
Индикатор за квалитет 1.1. Организација на наставните планови и
програми
1.1.1. Применувани наставни планови и програми
Наставнитe планови и програми во училиштето се реализираат целосно во
согласност со програмските документи од МОН и Бирото за развој на
образованието.
Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем во
тројазична настава (македонски, турски и албански наставен јазик).
Реализирани се наставни планови и програми по сите задолжителни и
изборни предмети. Врз начинот на реализација на наставните планови и програми
постојат можности наставниците да влијаат, поради слободата што им е дадена да
вршат поместување на теми, според временските услови. 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.
1.1.2. Информираност на родителите и учениците за наставните
планови и програми
Учениците и родителите се информираат за реализација на наставните планови и
програми преку Советот на родители, родителски средби, преку директен пристап
до е-дневникот, родителските средби, веб-страницата на училиштето .
1.1.3. Приспособување на наставните програми на деца со ПОП
Во училиштето се работи со инклузирани деца со посебни

и програми
Покани за учество на семинари
Извештаи од анкетирани родители на
ученици
Застапеност на изборните предмети по
паралелки
Дневници на паралелките
Записници од работата на
СУА
Подготовка за натпревари
Програма со системска промена добиена од
БРО во согласност со МО

образовни потреби во редовните паралелки, а постои и една
паралелка со ПОП која ја води дефектолог. Наставните планови и
програми за децата со ПОП се целосно приспособени. Наставниците
посетувале обуки за работа со деца со ПОП организирано од МОН.
Наставниците при планирањето на дневни подготовки вршат
приспособување на задачите на децата со ПОП, (индивидуални
образовни планови, долгорочен ПОП и листи за следење).
1.1.4. Избор на изборни предмети
Изборните предмети се избираат преку анкетни листови каде
што се понудени сите изборни предмети предвидени со наставниот
план од БРО, кои ги подготвува педагошко-психолошката служба во
соработка со наставниците.
1.1.5. Реализација на проширени програми
Училиштето реализира проширени програми, почитувајќи ги
можностите и потребите на учениците. Наставниците изработуваат
програма за воннаставни активности. Програма за додатна настава
имаат изработено сите наставници и се реализираат проширени
програми со талентирани и надарени ученици и реализирање на
ученички екскурзии во соработка со локалната управа.
Во училиштето се изготвува и програма за деца со посебни
потреби, за професионална ориентација, како и за ученици кои се
подготвуваат за натпревари,
Сите оделенски наставници кои водат целодневен престој имаат
изработено соодветна програма за таа активност.

1.2 Квалитет на наставните планови и програми
Ниво на евалуација – многу добро
Стручни Активи
Нормативни актина
училиштето
Разговорсонаставници–
родители
Записници од активи на
наставници
Записнициоднаставнички совет
Интревјусодиректор
Анкетисо наставници,
родителииученици
Програма со системска промена
добиена од БРО, во согласност со
МОН
Веб портал

1.2.1. Родова и етничка рамноправност и мултикултурна
сензитивност
во наставните програми и учебните помагала
Во училиштето успешно се реализира МИО проектот и се
реализирани успешни самостојни активности и заеднички
активности во училиштето, во кои активно учество зедоа сите
наставници, ученици и родители од различен етнички состав.
Спроведени се заеднички активности на мултиетничка основа.
Родовата и етничката рамноправност и мултикултурната
сензитивност во наставните програми е застапена преку реализирање
на содржини од образование за животни вештини, запознавање на
религиите,
вештини
за
живеење,
етика,
граѓанско
образование,нашата татковина,класична култура во европските
земји, како и програмите по историја.
1.2.2. Интегрирање на карактеристиките и потребите на
локалната средина во наставните програми и помагала
Наставните програми се интегрираат со карактеристиките и
потребите на локалната средина преку наставни и воннаставни
активности. Полицијата реализира предавање за сообраќајот,
насилството, наркоманијата, трговија со луѓе и друго.Се органзираат
активности во врска со Денот на гладта и добиените средства се
донираат во Црвен Крст. Интеграцијата со локалната средина се
врши и со реализација на посети на општина, во ЕЛЕМ, во градската
црква итн.Содржините се збогатуват со дополнителни
активности:Есенски и Новогодишен панаѓур, априлијада, училишни
активности во кои се вклучени и родителите(родител во улога на
наставник – предавач на некоја стручна тема),Предавања за
менструален циклус кај ученички од 6-то одд. од “Аlways”
1.2.3.Интегрирање на општите цели на образованието
Во училиштето постои интеграција на меѓупредметните цели
особено во оделенска настава (интеграција по предмети).

1.2.4. Влијание на наставниците
наставните планови и програми

и

родителите

врз

Наставниците и родителите не покренуваат иницијатива за
изменување и дополнување на наставните планови и програми

1.3. Воннаставни активности
Ниво на евалуација – многу добро
Разговор со директорот
Разговор со ученици,
наставници и родители
Педагошка евиденција и
документација
Програма за дополнителна и
додатна настава
Годишна програма за работа
Анкета
Разговор со стручна служба

1.3.1. Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни
активности
Училиштето во целост ги реализира воннаставните активности со цел да се
задоволат интересите и потребите на учениците и служат за поддршка на нивниот
личен и професионален развој. Воннаставните активности обилуваат со
разновидност од типот на спортски, еколошки активности, литературни, ликовни и
музички манифестации,спортски натпревари помеѓу класовите од различна
етничка припадност,помеѓу училишта итн. учество на натпревари на секое ниво.
1.3.2. Опфатеност на учениците со воннаставните активности
Училиштето обезбедува услови за реализација на планираните воннаставни
активности со цел вклучување на сите ученици, без оглед на нивниот пол, етничка
припадност, социјално потекло, ученици со посебни образовни потреби и ученици
од семејства со низок социоекономски статус и др. категоризации.
1.3.3. Вклученост на учениците во изборот на воннаставните активности
Планираните воннаставни активности (екскурзии, натпревари, слободни
ученички активности и сл.) се реализираат во соработка со учениците и
родителите со цел задоволување на интересите на самите ученици, а во согласност

со наставните програми и планирања. Учениците делумно се вклучуваат во
подготвувањата на програмите за воннаставните активности, а наставниците имаат
улога на координатори и организатори на овие активности.
1.3.4.Афирмирање на учениците и училиштето преку воннаставните
активности
Учениците со помош и поддршка од училиштето работат на проекти,
учествуват во различни манифестаци и се трудат да постигнат високи успеси на
натпревари што се организират на локално, регионално, државно или на
меѓународно ниво.
Претставување и афирмирање на учениците и училиштето се врши преку вебстраницата на училиштето, фејсбук страницата на училиштето и веб-страницата на
општината за различни училишни активности.

Подрачје 1: Наставни планови и програми
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 користени за
Кој беше вклучен во собирање
Кои информации се собрани?
собирање
на овие
податоци
информации

Прашалник за наставници

меѓусебни разговори.

Прашални за родители

-Педагогот на училиштето; Психологот на училиштето; Наставници од одделенска
настава;
-Наставници од предметна
настава

Анкетирани беа вкупно 50 наставници, од Турски
наставен јазик 20,Македонски наставен јазик 18 и
Албански наставен јазик 9 наставници.

-Педагогот на училиштето; -

Анкетирани беа вкупно 46 родители
-Родителите се задоволни од квалитетот на
изведувањето на наставата во поглед на стручноста
на наставниците и нивното ангажирање.
На прашање: Дали би сакале вашето дете да оди на
слободни ученички активности со деца од друга
етичка припадност?
80%од родителите изјасниле дека потполно се
согласуваат.
Родителите се информирани за понудените изборни
предмети кои учениците можат да ги изучуваат.

Психологот на училиштето
-Разговор.
Одделенски раководители;
Наставници од одделенска
настава;

-Во училиштето наставниците го реализираат
наставниот план и програма со меѓусебна соработка,
навремено ги изготвуваат своите годишни и тематски
планирања.
Нивната соработка со стручната служба во
училиштето како и со надворешни институции во
работата со учениците е на високо ниво.

Прашалник за ученици; Педагогот на училиштето; Набљудување; -Разговор.

Психологот на училиштето; Одделенските раководители;

Според анкетните листови во голема мера постои
соработка меѓу ученик – ученик, односно ученик –
наставник
Учениците се задоволни од училиштето и од
наставата што се реализира во него. Мотивирани се
за размислување, создавање на нови идеи и соработка
со други луѓе.
Поголем дел од учениците редовно учествуваат во
проектни активности
Наставата во училиштето се одвива на солидно ниво
со користење на различни методи и техники на
учење. Учениците имаат можност за активно учество
во вон-наставните активности.
Поголем дел од учениците редовно учествуваат во
проектни активности, натпревари што ја покажува
анкетата според која % 67 од учениците се изјасниле
дека секогаш учествуваат во овие воннаставни
активности.

АНАЛИЗА
Од анализата на резултатите заклучуваме дека:
 Наставнитe планови и програми во училиштето се реализираат целосно во согласност со програмските документи од
МОН и Бирото за развој на образованието.
 Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем во тројазична настава (македонски, турски и
албански наставен јазик.
 Училиштето реализира проширени програми, почитувајќи ги можностите и потребите на учениците.
 Наставниците редовно ги подготвуваат планирањата и навремено ги доставуваат до педагошко-психолошката служба.
 Училиштето има воспоставено процедури за информирање на учениците, родителите во врска со реализацијата на
наставните планови и програми.
 Со сите ученици со ПОП се работи според ИОП.
 Во училиштето успешно се реализира ПМИО проектот и се реализирани успешни самостојни активности и заеднички
активности во училиштето, во кои активно учество зедоа сите наставници, ученици и родители од различен етнички
состав.
 Наставниците не покренуваат иницијатива за изменување и дополнување на наставните планови и програми.
 Се спроведува интегрирано образование (интеграција на ИКТ во настава, интегрирање на ЕКО стандарди и меѓуетничка
интеграција).
 Наставните програми се интегрираат со карактеристиките и потребите на локалната средина преку наставни и
воннаставни активности.
 Во училиштето постои интеграција на меѓупредметните цели особено во оделенска настава (интеграција по предмети)
 Наставниот процес редовно се следи и се дава поддршка од страна на директорот и педагошко-психолошката служба.

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

-Применуваните наставни планови и програми се во согласност со донесените програмски
документи од МОН.
-Наставните планови и програми се приспособуваат на можностите на учениците
-Наставниците работат тимски и разменуваат меѓусебни искуства во однос на наставните
програми..
-Наставниците редовно ги изработуваат тестовите на знаење во консултација со
педагошка-психолошка служба и остават примерок од иготвениот тест кај истата.
-Наставниците редовно ги пишуваат дневни подготовки за час кои ги содржат сите
неопходни елементи за успешна реализација на часот.
-Наставниот кадар и стручната служба систематски ги препознаваат образовните потреби и
пречките во процесот на учење на секој ученик.
- Директорот и стручната служба континуирано ги следат планирањата на наставниците
според утврдени процедури за поддршка и следење на планирањата и истите се со добар
квалитет.
- Психолошко-педагошката служба и дефектологот континуирано даваат поддршка на
наставниците и учениците со ПОП.
-Наставниците водат грижа за образовните потреби на секој ученик преку организирање:
дополнителна настава, додатна настава, преку индивидуални разговори за разни теми,
разговори за проблеми од лична природа.
- Учениците со поддршка на наставниците учествуваат во проекти, натпревари, во локално,
општинско и регионално и државно ниво.
-Се води уредно ученичко портфолио за секој ученик.
-Активно работи Активот на претставници на одделенските заедници кој го води
психологот и преку тие состаноци се координира и следи работата на одделенијата и се
анализираат тековните проблеми и се превземаат соодветни мерки,како и реализација на
креативни работилници кои ке поттикнат нови идеи и пристапи во ефективното работење
на ова тело.
-Не доволно снабденост на печатени учесници за предметната настава на турки јазик.
-Да се организираат семинари за обука како да се идентификуваат и третираат

децата што поседуваат некаков талент.
-Поголема и поразновидна снабденост со учебници во училишната библиотека.
-Нагледни средства и помагала од сите предмети во централното и трите
подрачни училишта.

Предлог мерки:
- Размена на искуства меѓу педагошка психолошка служба и наставниот кадар на ниво на градот и
пошироко.
- Соодветна едукација на наставниот кадар за работа со талентирани и надарени деца.
- Повеќе семинари за наставници на републичко ниво заради размена на искуства.
Одговорен за 1-то подрачје:
Педагог: Јасемин Шабани

,

Тимот го сочинуваат :
1.Марина Маркоска одд.наставник
2.Мерита Јонузи
одд.наставник
3. Славица Димитриеска пред.наставник
4. Јасин Љуш пред.наставник
5. Ашим Реџеп одд.наставник
6. родител
7. родител

ПОДРАЧЈЕ 2:

Бр.

Индикатори за квалитет

2.1
Постигања на учениците

2.2

2.3

ПОСТИГАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ

Задржување / осипување
научениците

Повторување на учениците

Теми


Следење на постигањата на учениците од различен пол , етничка припадност , по
наставни предмети и по квалификациони периоди



Подобрување на постигањата на учениците од различен пол и етничка
припадност



Идентификација на ученици со потешкотии во учењето , надарени ученици и на
ученици со посебни образовни потреби



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



Следење на постигањата на учениците при премин од еден во друг циклус и од
едно во друго ниво на образование



Опфат на ученици



Редовност во наставата



Осипување на ученици



Премин на ученици од едно во друго училиште



Ученици што не ја завршуваат учебната година

Извори на податоци


Анализа на успехот за изминатите две години ;



Извештај ;



Записници од стручни органи на училилиштето ;



Извештај од стручната служба , резултати од интерни оценувања ;



Досијеа на ученици ;



Споредбени прегледи од резултатите од оценувањето на национални , општински , државни натпревари ;



Годишен извештај за работата на училиштето за учебната 2017/18 и 2018/19 год;



Анализа на опфатот , опсипувањето и изоставувањето од наставата ;



Увид во педагошката евиденција и документација ;



Записници од советување на родители;



Евидентни листови ;



Одделенски дневници;



Портфолио на ученик ;



Средби со родители;



Анкета со ученици;



Анкета со наставници;



Анкета со родители

Број на ученици во учебната 2018/2019год.

Централно
Одделенск
а
Предметна
Г.Бањица
Д.Бањица
Здуње
Бк.

Вкупно
Машки

Женски

Вкупно

Турски јазик
Машки Женски

Вкупно

Македонски јазик
Машки Женски Вкупно

Албански Јазик
Машки Женски

Вкупно

205

193

398

62

59

121

101

104

205

42

30

72

306
42
92
43
688

258
31
87
45
614

564
73
179
88
1302

212
30
25
23
352

184
22
26
23
314

396
52
51
46
666

94
/
27
6
228

74
/
17
5
200

168
/
44
11
428

/
12
40
14
108

/
9
44
17
100

/
21
84
31
208

Број на ученици во учебната 2017/2018 год.

Централно
вк.
Одделенск
а
Предметна
Г.Бањица
Д.Бањица
Здуње
Вк.

Машк
и

Женск
и

Вкупн
о

Турски јазик
Машк Женск
и
и

Вкупн
о

Македонски јазик
Машк Женск Вкупн
и
и
о

Албански Јазик
Машк Женск Вкупн
и
и
о

191

178

369

53

65

118

100

92

192

38

21

59

313
47
97
46
694

263
30
91
55
617

576
77
188
101
1311

221
33
30
27
364

193
22
23
27
330

414
55
53
54
694

92
/
22
6
220

70
/
22
8
192

162
/
44
14
412

/
14
45
13
110

/
8
46
20
95

/
22
91
33
205

Изостаноци на учениците во учебната 2018/2019 год.

Одд.
Настава

Пред.
Настава

Централно
Д.Бањица
Г.Бањица
Здуње
Централно

Вк.
Изос.по учен.

Турски јазик
Оправ. Нео
п.
1093
89
287
54
557
189
15
/
13763
6823
15715

7155
34

Албански јазик
Оправ.
Неоп.

1182
341
746
15
20586

Македонски јазик
Опра Неоп. Вк.
в.
635
/
635
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8229 1210 9439

67
421
50
/
/

22870

8864

538

Вк.

1210
24

10074

Вк.

Вкупно
Оправ. Неоп.

Вк.

/
478
38
/
/

67
899
88
/
/

1795
708
607
15
21992

89
532
227
/
8033

1884
1240
834
15
30025

516
5

1054

25117

8881
26

33998

Изостаноци на учениците во учебната 2017/2018 год.

Одд.
Настава

Пред.
настава

Турски јазик
Оправ. Неоп.
Централно
515
/
Д.Бањица
134
/
Г.Бањица
491
249
Здуње
58
/
Централно 15093
7074

Вк.
Изос.по учен.

16291

7323
34

Вк.
515
134
740
58
22167
23614

Македонски јазик
Оправ. Неоп.
Вк.
1046
6
1052
386
/
386
/
/
/
/
/
/
8503
827
9330
9935

833
26

10768

Албански јазик
Оправ. Неоп.
392
43
278
22
53
83
6
/
/
/
729

148
4

Вк.
435
300
136
6
/

Бкупно
Оправ. Неоп.
1953
49
798
22
544
332
64
/
23596
7901

Вк.
2002
820
876
64
31497

877

26955

35259

8034
27

Учебна год.
2018/2019
2017/2018

Споредба на просечен број на изостаноци
Бр. на уч.
Оправ.
Неоп.
Вк.
1302
1311

25117
26955

8881
8034

33998
35259

Просек на
ученик
26
27

2017/2018
Одд.

Македонски

Турски

Албански

Нижи одд.

4.64

4.5

4.44

Виши одд.

4.6

3.78

/

Среден успех на ниво на училиште

4.25

2018/2019
Одд.

Македонски

Турски

Албански

Нижи одд.

4.63

4.61

4.49

Виши одд.

4.45

4.02

/

Среден успех на ниво на училиште

4.34

2.1 Постигања на учениците
Извори на податоци
Кои информации се собрани
Погоре наведените табели ни помагаат за попрегледна и успешна реализација на ПОДРАЧЈЕ БР:2
Училиштето е тројазично со ученици од, турска,македонска, албанска националност .
Училиштето ги следи постигањата на учениците по сите наставни предмети за сите квалификациони периоди , по наставен јазик,по
подрачје и по нивоа на настава . Направени се споредби на средниот успех , поведението и изостаноците во учебните 2017/2018 и 2018/2019
год .Но нема споредбени анализи за кфалификациони периоди.
Постигнатиот успех на учениците од IV-IX одделение се бележи со оценки, додека кај учениците од I-III одделение со нивоа на описно
оценување.
По наставен јазик повисоки постигнувања имаат учениците од македонската националност за разлика од другите ученици.
За постигањата на учениците родителите редовно се информираат на родителски состаноци, индивидуални средби, со давање евидентни
листови за успех и поведение на учениците и преку електронскиот дневник.
Во учебната 2017/18 година од 1311 ученици на крајот од учебната година бројчано се оценети 842 ученици, а описно се оценети 469
ученици. Средниот успех на ниво на училиште изнесува 4.25
Во учебната 2018/19 година од 1302 ученици на крајот од учебната година бројчано се оценети 853 ученици, а описно се оценети
449ученици. Средниот успех на ниво на училиште изнесува 4.34. Средниот успех во 2018/19 година е повисок за 0,09 споредбено со
средниот успех во 2017/18 година.

Учебна година

2017/18
2018/19

Среден
успех
на
ниво
на ООУ
4.25
4.34

Вкупно
Оправдани

26955
25117

Неоправдани

8034
8881

Просек изоста
ноци

27
26

Табеларен преглед на успехот, и број на изостаноци во последните две години

За подобрување на постигањата на учениците, наставниците применуваат различни активни форми и методи на работа, употреба на ИКТ
во наставата, реализирање на наставната содржина со помош на смарт-табла како ново современо наставно помагало Со тоа часовите се
поинтересни, комуникацијата е поголема, и се остварува поголема соработка со наставниците.

2.1.2 Подобрувања на постигањата на учениците од различен пол, етничка припадност (јазикот на кој се изведува наставата)

Наставниците ги почитуваат стандардите и критериумите за оценување и со истите ги запознаваат учениците на почетокот на учебната
година. Тие имаат изработено и свои критериуми за оценување кои ги применуваат во наставата. Јавно и со образложение ги соопштуваат
резултатите од учењето, вршат формативно и сумативно оценување на учениците со што се придонесува за поголема објективност и
праведност при проценка на знаењата.
Од големо значење за подобрување на постигањата на учениците е соработката во активите, каде што наставниците разменуваат искуства, се одржуваат
нагледни часови, а со тоа се подобрува квалитетот на наставата и аналогно на тоа и постигањата на учениците.

Врз подобрување на постигањата влијае и совететување на родители и ученици кои имаат повеќе од три слаби оценки и ученици на кои им се
намалил успехот, работилници и индивидуални советувања од страна на педагошко-психолошката служба.
2.1.3. Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, на надарени ученици и на ученици со ПОП
Учениците со потешкотии во учењето, се идентификуваат при следење на нивните постигања во текот на учебната година од страна на
наставниците и консултации со стручните соработници.Учениците со посебни образовни потреби се идентификуваат при запишувањето во
прво одделение преку набљудување и разговор со детето, како и преку следење во текот на учебната година од страна на инклузивен тим,
преку информативно-консултативен разговор со неговите родители, за што се приложува и медицинска потврда ( наод и мислење) од
компетентни институции.Овој стручен тим е надополнет со дефектолог. Дефектологот во континуитет соработува со наставниците и работи
со овие деца како би се направила што подобра клима за нивна инклузија. Групата деца со кои работи стручниот тим се формира врз основа
на наод / мислење од Центарот за ментално здравје, при што се наведува и видот на попреченост. Наодите се земаат во предвид и кога се
изготвува долгорочен, среднорочен и краткорочен оперативен план за работа со овие деца или се работи со диференциран пристап.
Постигањата на децата во овој случај се вреднуваат согласно со индивидуалниот оперативен план и целите во диференцираниот пристап. Се
поттикнува инивидуален напредок според индивидуалните можности и способности на овие ученици.
Надарени ученици се идентификуваат преку опсервација на наставникот на часот ,оценки, лична евиденција на секој наставник одделно
како и од прегледите на наградени ученици.
Училиштето има повратна информација за тоа каде нашите ученици продолжиле во средно образование, но нема информација за нивните
понатамошни постигања.

2.2 Задржување/осипување на учениците
Кои информации се собрани
Нашето училиште ги опфаќа сите учениците од нашиот реон. Список за учениците кои треба да се запишат во нашето училиште се добива
од локалната управа.. При запишувањето во прво одделение, училиштето доставува соопштение до објекти од локалната средина.
Училиштето систематски ја следи редовноста на учениците, ги анализира причините за отсуствата од наставата (оправдано/ неоправдано) и
навреме презема конкретни активности што обезбедуваат зголемување на редовноста. Се соработува со родителите за увид во причините за
изостанувањето и за зголемување на редовноста.
Во случај ученикот да има 11 и повеќе неоправдани и 101 и повеќе оправдани отсуства, родителот и ученикот се повикуваат на
групно советување од страна на психологот.
Училиштето го следи осипувањето на учениците. Бројот на ученици кои од различни причини го напуштаат нашето училиште (промена на
адреса, заминување во странство и сл. ) е еднаков или помал со бројот на оние кои доаѓаат од друго место или училиште.
При преминување на учениците од едно во друго училиште се запазува постапката за уредно водење педагошка евиденција и
документација и навреме доставува информации за ученикот до другото училиште, т.е. издава преведница.

2.3. Повторување на учениците
Кои информации се собрани
Во училиштето постојат пропишани процедури за идентификување и анализирање на причините за повторување на учебната година. Во
учебните 2017/18 и 2018/19 нема ученици кои го повторуваа одделението.

Подрачје 2: Постигања на учениците
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 собирање
Кои информации се собрани?
користени за собирање
на овие
податоци
информации
-На прашањето- за оценката што ќе ја добијам наставниците ме
информираат:
%70 на ученици учениците се изјасниле дека секогаш се
Прашалник за
ученици од 5 до 9 то

информирани од страна на наставникот и %26 од ученици
-Педагогот на училиштето;

Набљудување;
Анализа.

-На прашањето:Одделенскиот раководител редовно вофи

-Психологот на училиштето;

евиденција за редовноста на учениците во моето одделение

-Одделенските раководители

% 90 од учениците одговорија да % 9 не знам

-Наставниците од одделенска
Разговор;

изјасниле дека понекогаш се информирани.

настава

На прашањето : Дали во редовната настава наставниците
вклучуваат еколошки содржини: %72 од учениците одоворија Да,
и %25 од учениците одговорија не.
Учениците се задоволни од грижата на училиштето и сметаат
дека часовите се интересни, и Соработката наставник-ученик е
добра.
Поголем дел од учениците сметаат дека наставниците им ја
даваат потребната подршка и внимание на оние ученици со
потешкотии во постигање на успехот.

Педагогот на училиштето;
Психологот на училиштето
Прашалник за
Наставници

Одделенски раководители;
Наставници од одделенска
настава;

Прашалник за
родители

Педагогот на училиштето;
Психологот на училиштето

Набљудување;
Одделенски раководители ;
Наставници од одделенска
настава ; Ученици.

На прашањето: Како одделенски раководител секогаш се
консултирам со родителите за отсуството на учениците:
%90 од наставниците се изјасниле дека секогаш се консултираат
со родителите околу редовноста и отсуството на учениците.
%96 од наставниците одговориа дека имаат вклучено содржини
од еколошки образование. И на прашање дали оценките ги
пишувате јавно на час: %92 од наставници одговориа да, и % 8
не.
Наставниците редовно го следат и бележат постигнувањето и
напредувањето на учениците. При оценувањето се зема во
предвид и нивното мислење за личните достигнувања.
-За прашање: Училиштето редовно ме информира за успехот на
моето дете? %71 на родителите објасниле дека Да, редовно се
информирани, а % 8 од родителите изјасниле со Не.
- Поголем де од родителите изјасниле дека се запознати со
процедурите на училиштето што се однесуваат на опфатот на
учениците и повторувањето на ученици.
45 % од родителите објасниле дека нивните деца не посетувале
часови по слободни ученички активности, а %16 од родителите
објасниле дека поседувале.
-За прашањето: Моето дете е член на Еко-секцијата или има
учествувано во еко акции, % 73 на родителите објасниле дека Не,
и 13 % од родителите објасниле Да
Родителите сметаат дека наставниците се грижливи за своите
ученици и постигнуваат максимален успех

АНАЛИЗА
ПОДРАЧЈЕ 2 – ПОСТИГАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Клучни јаки страни
Континуирано следење на постигнувањата на учениците и преземање активности за нивно подобрување.
Постоењето на системот за идентификација на ученици со тешкотии во учењето, ученици со ПОП.
Следењето и анализирањето на успехот и редовноста на учениците.

РЕЗУЛТАТИ



ЈАКИ СТРАНИ









СЛАБИ СТРАНИ







Систематски се следи , споредува и анализира состојбата со успехот и постигнувањата на учениците
Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците од различна етничка припадност и
по подрачја.
Родителите навреме се известуваат за постигањата на учениците.
Училиштето има свои критериуми за оценување на учениците и ги почитува стандардите,
пропишани од БРО
Родителите, детално се запознаваат со постигањата на учениците .
Подобрување на постигањата на учениците преку примена на современи форми и методи во наставата
( ИКТ,смарт- табли, проекти, презентации, истражувања и сл.)
Идентификацијата на учениците со потешкотии во учењето и со посебни потреби ја вршат
наставниците и стручната служба.
Училиштето системски ја следи редовноста на учениците , ги анализира причините за отсуство од
наставата и навреме презема конкретни активности со цел зголемување на редовноста.
Училиштето соработува со родителите во врска со оваа проблематика
Не се следат постигањата на учениците при премин од еден до друг циклус.
Нема отворени денови со родителите за да им се дава можност за поголема соработка со предметните
наставници во насока на подобрување на успехот.
Ограничени активности со надарени деца , училиштето нема посебна програма ,детално
диференцирана со соодветни активности за идентификување и работа со надарени ученици.
Делумно одржување на додатна и дополнителна настава.
Обука на наставниците за работа со деца со посебни потреби.
Одговорен за 2-то подрачје: Психолог :Арзу Салији
Тимот го социнуваат :
1. Неше Јусуф, одд.наставник
2. Севдалие Мемеди одд.наставник
3. Фатмире Љатифи, одд.наставник
4. Анета Филипоска пред.наставник
5. Енгин Топчи пред.наставник
6. родител
7. родител

ПОДРАЧЈЕ 3:
Бр.

Индикатор за квалитет

3.1

Планирање на наставници

Наставен процес
3.2

3.3

Искуства на учениците од
учење

3.4

Оценувањето како дел од
наставата
Известување за напредокот
на учениците
Известување за напредокот
на учениците

3.5
3.6

УЧЕЊЕ И НАСТАВА
Теми
Индивидуални планирања на наставниците
Поддршка и следење на планирањата на наставниците
Размена на искуства и информации при планирањето
Распоред на часови
Наставни форми и методи
Избор на задачи, активности и ресурси
Интеракција меѓу наставниците и учениците
Приод на наставникот кон учениците
Следење на наставниот процес
 Средина за учење
 Атмосфера за учење
 Поттикнување на учениците за преземање одговорност
Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето
 Идентификување на образовните потреби на учениците
Почитување на различните потреби на учениците во наставата
 Методи и форми за оценување
 Користење на информациите од оценувањето во наставата
 Известување на родителите за напредокот на учениците

Извори на податоци
 Се што спаѓа во реализација на воспитно-образовната работа во училиштето

3.1. Планирањенанаставниците
Годишни, тематски
планирања и дневна
подготовка
Разговор со директор,
педагошко-психолошката
служба, наставници
Записници од состаноците
на стручните активи
Годишна програма за
работа на директорот,
психолозите и педагогот

3.1.1. Поддршка и следење на планирањата на наставниците
Во училиштето има пропишани приоди за планирање и утврдени процедури за
поддршка и следење на планирањето на наставата од страна на директорот, стручната
служба и лица назначени од стручните органи.
Поддршката за планирањата на наставниците ја добиваат од стручните активи и од
стручниот соработник. Следењето на планирањата на наставниците го следи стручниот
соработник и директорот, а во текот на годината се врши проверка на планирањата на
наставниците и поддршката се гледа во менторството на наставниците- приправници,
организирањето на обуки и семинари.
3.1.2. Индивидуални планирања на наставниците
Наставниците изготвуваат годишни, тематско-процесни и дневни планирања. Исто
така, изготвуваат програми за дополонителна, додатна настава, слободни ученички
активности, индивидуализирани образовни програми за ученици со ПОП, програми за
интеграција на ИКТ, ЕКО стандардите и меѓуетничката интеграција. Во тематските
планирања се интегрирани часови со примена на ИКТ, ЕКО стандарди за меѓуетничка
интеграција. Стручните соработници ги чуваат планирањата на наставниците во
посебни досиеја за секој наставник (електронски и пишани). За секој наставник се води
и педагошки картон.
3.1.3. Размена на искуства и информации при планирањата
Наставниците размената на искуства при планирањата ја прават во рамките на стручен
актив, колеги од други училишта, советник од БРО, стручни соработници и директор и
зам.директори.
3.1.4. Распоред на часови
Распоредот на часови во предметна и во одделенска настава го изготвуваат
директорите со помош на наставниците по математика. Притоа се води сметка за
просторните можности и за наставниците кои дополнуваат часови од други училишта.

Индикатор за квалитет 3.2.Наставен процес

Инструмент за следење на
наставен час
Увид на час
Годишни, тематски,дневни

3.2.1. Користење на наставни форми и методи
За реализација на наставата, наставниците имаат испланирано применување и
користење на современи методи, техники и форми на работа во своите тематски и
дневни планирања со цел да ги постигнат предвидените цели на наставата.
Застапени форми на работа се: фронтална, групна, индивидуална,
индивидуализирана , во парови, интерактивна настава-кооперативно учење.
Најзастапени методи во наставата се: монолошка, дијалошка, истражување,
демонстрација, игри по улоги, текстуална, илустративна, ИКТ во наставата.

планирања
Годишна програма за
работа на директор и
психолог,педагог
Интервју со наставници и
ученици
Сертификација на
наставници

3.2.2. Избор на задачи, активности и ресурси
Изборот на задачи, активности и ресурси се предвидуваат според потребите на
предметот кој го предаваат, програмата, интересот и можностите на учениците и
училиштето. Задачите и активностите наставниците ги планираат во училиште или
дома, а повеќето наставници користат различни извори и приоди на учење, како
што се истражувања, информации од интернет и користење на ИКТ.
3.2.3. Интеракција меѓу наставниците и учениците
Во наставата најчесто се применува интеракцијата со учениците со цел да се
подобри учењето, практичната настава и да се поттикне самооценувањето и
поттикнување на попријатна работна клима во училницата.

Прашалник за
наставници
Прашалник за ученици

3.2.4. Приод на наставникот кон учениците
Приодот на наставникот кон учениците е соодветен на потребите, интересите и
можностите на учениците. Наставниците ги охрабруваат и мотивираат учениците да
земат активна улога на часот. Наставниците ја почитуваат личноста на учениците и не
се забележува стреотипен приод на наставникот кон ученикот.

3.2.5.Следење на наставниот процес
Секој наставник се посетува на час во текот на учебната година од страна на
директорите и педагошко-психолошката служба. Посетата на часовите се следи со
соодветен протокол во пишана форма, евидентен лист за активностите на ученикот и
наставникот и се изготвуваат извештаи запосетените часови и консултативен разговор
со истите. Исто така, менторите нанаставници-приправници го следат наставниот
процес на приправникот и за следењето изготвуваат извештаи. Во наставниот процес
се следи и оценувањетона учениците,а за оние ученици кои покажуваат успеси,
наставниците даваатјавни пофалби на учениците на одделенските совети.

3.3. Искуства на учениците од учењето
3.3.1. Средина за учење
Во училиштето постои стимулирачка и поттикнувачка средина, која буди
интерес за учење, а е приспособена според можностите на училиштето.
Трудовите на учениците се транспарентни и се изложуваат во училницата и во
холот на училиштето на определени места.
Прашалник за ученици
Прашалник за родители

3.3.2. Атмосфера за учење
Учениците сметаат дека она што се учи во училиштото е интересно и е
поврзано, применливо и корисно во секојдневието. Во училиштето постои
атмосфера за учење при што се применуваат разни стратегии за учење.

Прашалник за наставници
Разговор со ученичката заедница,
родителите, наставниците
Кодекс за однесување

3.3.3. Поттикнување на учениците за преземање одговорност
Учениците може да го искажат своето мислење пред наставниците за
одделни прашања и проблеми. Училиштето им дава можност на учениците да
преземат одговорност при реализација на разни проекти и активности што се
реализираат во училиштето: Ден на планетата Земја, Ден на екологија,Ден на
азбуката и наставникот на албански јазикДен на наставата на турски јазик,Ден
на словенската писменост ,Ден на пролетта, Ден на дрвото, Ден на мајката,
Патронат на училиштето и др. празници предвидени по работниот календар од
БРО на ниво на Р.С.Македонија.
3.3.4. Интеракција на учениците меѓусебно и со возрасните во училиштето
Соработката меѓу учениците во училиштето секогаш постои на часови и воннаставни активности, а посебно при реализацијата на ПМИО. Постои и соработка
ученик-наставник-психолог-педагог-директор(при одбележувањенастани и при
проекти).

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

Соодветни тестови од психологот
за идентификување на деца со
посебни потреби и откривање на
деца со истакнати интелектуални
способности

Наставниот кадар и психологот ги препознаваат образовните потреби и пречки
вопроцесот на учење на секој ученик.Тие користат разновидни техники за
откривање и воочување на образовните потреби на секој ученик.
3.4.2. Почитување на различните потреби на учениците
Образовните потреби на учениците се задоволуваат и преку слободен избор на
изборни предмети.
За образовните потреби и проблеми дискутираат на ниво на ученички заедници,
наодделенските часови и со психологот.

Годишна програма за работа на
училиштето; Стандардиза
оценување; Критериуми за
оценување; Педагошка
евиденцијаи документација;
Користени инструменти
За оценување (тестовиназнаење,
Бодовни листи,чеклисти);
Примери на оценети
ученички трудови; Анкетен
прашалник за ученици;
Анкетен прашалник за
наставници; Евиденција на
Наставници за остварени средбии
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.

3.5.Оценување(како дел од наставата)
3.5.1. Училишна политика на оценувањето
Во училиштето редовните и изборните наставни предмети се оценуваат
описно и бројчано. Поведението на учениците се оценува како примерно, добро
и незадоволително. Учениците и родителите се запознаваат со стандардите и со
критериумите за оценување на родителски средби и на индивидуалните средби
со родителите.
3.5.2. Методи и форми на оценување
Наставниците го следат напредокот на учениците во учењето преку
дијагностичко, формативно и сумативно оценување (усни проверки, писмени
работи, тестови на знаења, 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 дискуси и
итн.).Учениците се вклучуваат во оценувањето преку самооценување и
меѓусебно оценување.
3.5.3. Користење на информации од оценувањето
Оценувањето е праведно, транспарентно и добро организирано и скоро секогаш
проследено со образложение и дискусија од страна на наставникот и учениците

Подрачје 3:

Учење и Настава

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
Кои информации се собрани?
користени за собирање
собирање на овие
податоци
информации
87% од учениците изјасниле дека во училиштет добиваат
трајни знаење, %9 не се сигирни, и 4% изјасниле дека не.
Прашалник за ученици од 5 до
-Педагогот на училиштето;
60% од учениците изјасниле дека при работа на часовите или
9 то
Психологот на училиштето; - на проектни активности наставниците ги вклучуваат сите
наставници, 40% од тие изјасниле дека понекои ученици.
меѓусебни разговори.
%54 од учениците изјасниле дека редовно добиваат
известување од страна на наставниците за нивните напредоци,
40 % од учениците изјасниле дека понекогаш, и 3% од тие
рекоа дека не добиат известие.
Педагогот на училиштето;
Сите наставници изјасниле дека ги реализираат нивните
Прашалник за
Психологот на училиштето
наставни планови и програми навреме како: годишна, тематско,
Одделенски раководители;
и дневно планирање, како и планирање на СУА, за
Наставници
Наставници од одделенска
дополнителна и додатна настава, животни вештини и ИОП.
настава;
Поголем дел од наставниците изјасниле дека при планирање на
наставниот материјал соработуваат со колегите. Наставниците
континуирано го следат и евидентираат напредувањето на
учениците и редовно ги информираат за нивниот напредок.

Прашалник за родители
Педагогот на училиштето;
Набљудување;
Психологот на училиштето;

71% од родителите изјасниле дека нивните деца покажуваат
добар напредок и 26 % од тие изјасниле дека не.
Поголем дел од родителите се согласуваат дека наставата е
добра и прилагодена за возраста на нивните деца.
82% одговориа дека дадените домашни задаци се соодветни на
возраста на нивните деца.
Поголем дел од родителите се добро информирани за
напредокот на нивните деца

АНАЛИЗА
Од анализата на резултатите заклучуваме дека:
 Применуваните наставни планови и програми се во согласност со донесените документи од МОН.
 Реализацијата на наставните планови и програми се во пропишаниот обем и обезбедуваат постигање на поставените
цели.
 Наставниците редовно ги подготвуваат планирањата и навремено ги доставуваат до педагошко-психолошката служба.
 Содржините во сите наставни програми овозможуваат постигање на целите за меѓуетничка интеграција во
образованието.
 Училиштето има воспоставено процедури за информирање на учениците, родителите во врска со реализацијата на
наставните планови и програми.
 Со сите ученици со ПОП се работи според ИОП.
 Наставниците не покренуваат иницијатива за изменување и дополнување на наставните планови и програми.
 Се спроведува интегрирано образование (интеграција на ИКТ во настава, интегрирање на ЕКО стандарди и меѓуетничка
интеграција).
 Во наставниот процес се користат разновидни форми, методи, стратегии и техники на учење.
 Наставниот процес редовно се следи и се дава поддршка од страна на директорот и педагошко-психолошката служба.
 Родителите се недоволно присутни на родителските средби.
Учениците се оценуваат формативно и сумативно и за постигнатите резултати родителите се редовно информирани.

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

- Од почетокот на второто полугодие на учебната 2016/2017 година, наставата се одвива во
реновираната зграда на постоечкото централно училиште и дополнителен дел со работни
простории, мини-сала (новата спортска сала е во тек на изградба), нова кујна, нови санитарни
јазли, целосно нов инвентар за работа – во целост училиштето ги задоволува сите најсовремени
стандарди што треба да ги поседува едно основно училиште.
-На почетокот од учебната 2018/2019-та год. започна со работа и долгоочекуваната спортска
сала во склоп на централното училиште која ги задоволува сите потребни услови и стандарди
за непречено реализирање на физичкото и здравствено воспитание на учениците.Исто така и во
подрачните училишта има солидно адаптирани спортски терени.
-Наставата се организира и реализира согласно наставните планови и програми.
-Наставниците изготвуваат тематско процесно планирање и годишни планирања кои ги
содржат сите неопходни елементиза успешна реализација на часот.
-Наставниците работат тимски и разменуваат меѓусебни искуства во однос на наставните
програми.
- Директорот и стручната служба континуирано ги следат планирањата на наставниците според
утврдени процедури за поддршка и следење на планирањата и истите се со добар квалитет.
-Во процесот на поучување и учење се користат различни методи на интеракција со учениците.
- Во училиштето се спроведува интегрирана настава.
-Наставниот кадар и стручната служба систематски ги препознаваат образовните потреби и
пречките во процесот на учење на секој ученик.
- Психологот и дефектологот континуирано даваат поддршка на наставниците и учениците со
ПОП.
-Оценувањето е редовно, праведно, добро организирано и транспарентно.
-Училиштето обезбедува еднаквост за сите ученици.
- Претставување и афирмирање на училиштето преку медиумите, веб-страницата и страницата
на фејсбук за различни училишни активности

СЛАБИ СТРАНИ

-Интересот на родителите за наставните програми е мал.
-Наставниците не покренуваат иницијатива за изменување и дополнување на наставните
планови и програми.
-Родителите немаат увид во училишниот буџет.
- Квалитетот на дневните планирања (кај многу мал број наставници) е со одредени пропусти.
- Недоволна опременост на подрачните училишта со нагледни средства и
помагала.

Предлог мерки:
- Поттикнување на наставниците да покренуваат иницијатива за изменување и дополнување на наставните
планови и програми.
- Поттикнување на наставниците да предлагаат иновации во наставните програми за основно образование.
- Редовни консултации за подобрување на дневните подготовки, месечните и годишните планирања и
останатата педагошка евиденција
-Продолжување на стручното усовршување на наставниците но и на останатиот кадар
- Да се зголеми интересот на наставниците за редовно одржување на нагледни часови, со тоа и меѓусебна
комуникација и размена на искуства.
Одговорен за 3-то подрачје:
Психолог Елизабета Силјаноска
Тимот го социнуваат :
1. Џејлан Балиу одд.наставник
2. Душица Ѓорѓиоска одд.наставник
3. Шпреса Љатифи одд.наставник
4. Ерѓул Муџаит пред.наставник
5. Сунчица Ѓурчиноска пред.наставник
6.Родител
7.Родител
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Т е м и:
Заштита од физички повреди и елементарни непогоди
Превенција од насилство
Заштита од пушење, алкохол и дрога
Квалитет на достапна храна
Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот
Грижа за учениците од социјално загрозени семејства
Хигиена и заштита од болести
Грижа за учениците со здравствени проблеми
Пружање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно
образование, доусовршување или вработување
Грижа за учениците со емоционални потешкотии
Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците
Анализа на напредокот на учениците по паралелки

Извори на податоци
- Годишна програма на училиштето
-Дневник за работа на Директорот и педагогот
- Интервју со секретарот научилиштето
- Годишен извештај на училиштето
- Распоред за дежурства нанаставниците
- Кодекс на однесување нанаставниците и учениците
- Годишна програма за работа на педагогот и психологот,

- Евидентни листови за работа соученици и родители,
- Записници од одделенски заедници
-Одделенски дневници.
-Годишни планирања на наставниците.
-Годишен извештај
-Одделенски дневници
-Фотографии
-Фактури за набавка на средства захигиена и дезинфекција
-Записници од надлежни органи законтрола на хигиената
-Флаери од средните училишта,
-Презентации од средните училишта
-Педагошка евиденција
-Програма за часот на одд.раководител
-Годишна програма за работа напедагогот и психологот
-Записници од родителски средби
-Одделенски дневник.
-Годишен и полугодишен извештајна училиштето
-Записници одсостаноците на стручните активи
-Записници од наставничките иодделенските совети
-Анкети за родители и ученици

4.1. Севкупна грижа за учениците
Ниво при евалуација
Во училиштето постојат документи за заштита и спасување од елементарни непогоди, со кои се пропишани правилата за постапување
во случај на елементарни непогоди (поплави, пожари.)Наставниците не се обучени за употреба на ПП апарати од стручно
лице.Училишниот простор е безбеден за изведување на настава. Инфраструктурата во училиштето (мебелот,скалите, подовите, кровот,
прозорците, струјните места, дворот и тн.) се безбедни и не претставуваатпотенцијална опасност од повреди на
учениците.Секојдневните дежурства на наставниците за време на одморите уште повеќе ја зајакнуваат грижата заучениците. Некои
наставници се обучени за спасување во случај на опасност, а учениците од страна на наставниците редовно се информирани и
обучувани како да сеоднесуваат во случај на опасност. Училиштето има изготвено Кодекс на однесување на наставниците и учениците
кон кој е договореносите да се придржуваат. Кодексот е истакнат на видно место во централното училиште каде што може секој да

гопрочита.Одделенските раководители ги информираат учениците дека во учиштето од педагошко-психолошката служба покрај
советодавна работа можат да добијат помош и преку реализирањеработилници на кои се третираат актуелни теми – другарство,
хуманост, решавање конфликти,насилство и омраза. Во училиштето има политика за заштита од пушење, консумирање на алкохол и
дистрибуција иконсумирање на наркотични супстанци. Со реализацијата на воспитната компонента ( на часот на одд.заедница и преку
работилници од стручни лица од училиштето-психолог и педагог). Учениците редовно се едуцираат како да се заштитатод современите
пороци и се анкетираат за да се утврди нивниот став по тие теми. Вклученоста налокалната заедница на ова поле уште повеќе ја
зајакнува соработката со училиштето.Училишна кујна има во централното училиште, училиштето има целосен увид и влијание во
квалитетот на храната.Училиштето има политика за сите ученици со попреченост, соработка со родителите, со ресурсните центри и
другите релевантни институции и организации во обезбедувањето грижа и помош за овие ученици. Пристапот како и движењето на
овие ученици во училиштето е обезбеден според сите потребни стандарди. Инвентарот во училиштето е соодветен за потребите на
учениците и постои приспособен односно адаптиран тоалет како и пристапен лифт за нивна употреба. Одредени донатори инцидентно
се вклучуваат во давање помош за учениците од социјално загрозени семејства – помош во училишен прибор и бесплатни новогодишни
пакетчиња. Кон учениците од социјално загрозените семејства им се пристапува индивидуално на иницијатива на самите наставници во
соработка со црвен крст, со цел ублажување на нивната состојба.

4.2. Здравје
Ниво при евалуација – многу добро
Училиштето како институција воспитно делува учениците да ја одржуваат личната хигиена бидејќи е многу важно за здравјето на
учениците. Хигиената во училиштето е на ниво. Тоалетите за наставниците и учениците се чисти и редовнодезинфицирани. Училиштето
се грижи учениците правилно да ги користат тоалетите и да ја одржуваат личната хигиена. Ходниците и скалите се чистат редовно
најмалку трипати во денот, подот и мебелот во училниците се чистат два пати во денот (пред почетокот на секоја смена и на крајот на
денот).Останатиот училишен простор се чисти еднаш во денот. Прозорците, вратите и другиот инвентар сечисти редовно, а генерално
чистење се прави во секое полугодие и задолжително пред почеток на учебната година.На почетокот на секоја учебна година во
училиштето се врши дезинфекција, дезинсекција идератизација (ДДД), како во градот така и во подрачните училишта. По потреба, во
случај на епидемијапостапката може и да се повтори. Училиштето води политика за чиста и здрава средина.Дворот на училиштето е
чист од секаков вид отпадоци, но паради реновирање на училиштето дворната површина во иднина ќе биде засадена со трева. Во дворот
на училиштето, во секоја училница и во холот има корпи за отпадоци и училиштето воспитно делува учениците да ги фрлаат отпадоците
во нив. Во текот на учебната година се реализираат еколошки и работни акции за чистење на училишниотдвор, садење цвеќиња,
собирање пластични шишиња и друг отпад што може да се рециклира.Секоја учебна година редовно се вршат систематски прегледи на
учениците и наставниците. Исто така училиштето има политика за постапување при појава на заразни болести. Редовно се вакцинираат
учениците според календарот за вакцинирање.Посебно внимание сеобрнува за подигање на општото ниво на здравствена култура кај

учениците. Училиштето и неговите вработени преку својата работа придонесуваат за создавање и негување чиста средина.

4.3 Советодавна помош за понатамошно образование на учениците
Ниво при евалуација – многу добро
Училиштето им обезбедува на учениците јасни, точни и најнови информации за можностите за понатамошно образование,
доусовршување или вработување. Училиштето не поседува конкретна програма за професинална ориентација на учениците па затоа
преку самопромовирање на средните училишта се организираат активности и промотивни материјали од образовните институции за
професионална ориентација на учениците(флаери, трибини, отворени денови, посета на средни училишта, информации достапни
електронски медиуми итн).
Училиштето им помага на учениците во изборот каде по основното образование, така што гиинформира за мрежата на средни училишта
во републиката и условите за упис на истите, имовозможува директна средба со професори од други училишта кои вршат презентација
на своитеучилишта. Учениците преку одделенските раководители учат за изборот на понатамошното задолжителносредно образование,
а истата тема е на дневен ред на родителските состаноци, особено на ученицитеод завршните одделенија.Стручната служба редовно ги
информира учениците и професионално ги ориентира за изборот иуписот во средните училишта со флаери брошури, се врши и
анкетирање.За состојбата со учениците со евентуални емоционални потешкотии кои се манифестираат прекунамалување на успехот и
поведението, нередовност во наставата, проблеми во социјализацијата и сл.,покрај одделенските раководители е информирана и
стручната служба (психолог и педагог), коиработат тимски за отстранување на евентуалните проблеми на учениците. Со овие ученици
се работииндивидуално или во група, а по потреба се вклучуваат и родителите.
Преку работата на Советот на родители, родителските средби и на одделенските часови родителите и учениците се запознават со
постоењето на стручна служба во училиштето и за видот на помошта која можат да ја добијат како советодавна работа со учениците при
изборот за учество во слободни активности, додатната настава, советодавна работа со учениците кои покажуваат асоцијално
однесување, нередовност и слаб успех, советодавна работа со родителите чии деца побрзо напредуваат, или пак имаат проблеми во
учењето, редовноста и дисциплината, учество во организација на активности во педагошкото образование на родителите преку стручни
предавања .

4.4 Следење на напредокот
Ниво при евалуација – многу добро
Најголем број од наставниците водат темелна и уредна евиденција за напредокот на учениците во совладувањето на новите знаења
(прекуконтинуирано оценување – формативно и сумативно), присутност (редовно евидентирање наприсутноста), нивното поведение
(непосредно набљудување) и евиденција на изречени воспитнимерки. Ваквата евиденција им е достапна на сите наставници, родители и
ученици.Наставниците од одделенска настава водат и ученичко досие, во кое се чуваат сите трудови, задачи и тестови кои ученикотги
изработува во текот на годината.Следењето на напредокот на учениците е евидентирано во оделенскиот дневник. Родителите
редовнонајмалку 4 пати годишно се известуваат за напредокот на учениците на родителски средби или наиндивидуални средби – на
отворениот ден на одделенскиот наставник. Напредокот на учениците себележи и во евидентни листови за секое тромесечие.На крај на
годината учениците добиваат свидетество за постигнатиот успех.Одделенските раководители на крајот на секое тримесечие и полугодие
поднесуваат извештај запостигањата на паралелката. Со тие податоци учениците редовно се запознаваат на одд. часови, ародителите на
родителски средбикако и од електронскиот дневник од кој податоците се достапни и се добиваат на емаил адресата на родител/старател,
или преку СМС пораки. Стручната служба редовно изготвува тримесечни, полугодишниизвештаи за напредокот на учениците по
паралелки и одделенија, според податоците добиени од одд.раководители, а на наставничките совети се прават анализа на постигањата
на учениците по паралелкии се предлагаат мерки за подобрување на истиот.Учениците кои постигнуваат забележителни резултати и
освојуваат награди на државни натпревари сенаградуваат со пригодна награда од училиштето.
АНАЛИЗА
ПОДРАЧЈЕ 4 – Подршка на учениците
Во училиштето постојат безбедни услови за реализација на редовната настава.Училиштето има пропишани мерки и активности за
безбедноста на учениците во текот на наставата , во училишната зграда и во училишниот двор и ги реализира според планираното.
Инфраструктурата во училиштето (мебелот, скалите, подовите, покривот, прозорците, струјните места, дворот....) е безбеден и не
претставува потенцијална опасност за повреди на учениците. Нема појава на психичко и физичко малтретирање на учениците и
дискриминација по било која основа. Во училиштето се санкционира секаков облик на насилствно манифестиран од страна на
возрасните и учениците и се применуваат механизми за отстапување и справување со појавата на разслични облици на

насилство.Училиштето има политика за забрана за пушење , консумирање алкохол, дистрибуција и консумирање на наркотични
субстанци што подразбира дека во училиштето (учениците, канцелариите, тоалетите) не се пуши, не се доаѓа во алкохолизирана
состојба и не се консумира алкохол за време на настава. Постои соработка со релевантни институции и Локалната самоуправа за
спречување на девијантни појави во училиштето.Психологот има програма со која им се дава советодавна помош на учениците . Се
води сметка за квалитетна храна на учениците. Посебно внимание се насочува за подршка на учениците со попреченост,а исто така
делумно се води грижа и за ученици од социјално загрозени семејства.Хигиената е на завидно ниво. Учениците се заштитени од
болести преку редовни вакцини и систематски прегледи.Посебен акцент од страна на сите вработени во училиштето се става на децата
со здравствени проблеми.Се води грижа за здрава животна средина преку спроведените еколошки акции.На учениците им се дава
советодавна помош за понатамошно образование од страна на средните училишта.На учениците им се обезбедуваат информации за
понатамошно образование.Професионална ориентација на учениците и родителите им е обезбедена преку користење на промотивни
материјали (флаери, трибини,отворени денови,посети на училишта).Наставниците редовно водат целосна и уредна евиденција за
постигањата, редовноста и поведението на секој ученик.Постои добра соработка меѓу стручната служба, наставниците и родителите за
следење на напредокот на учениците.Се врши советување на родители чии деца се нередовни од страна на стручната служба.Редовно
се изготвуваат извештаи и анализа од страна на наставниците по класификацииски периоди за паралелките врз индивидуалните
евиденции за учениците.На истите редовно се врши увид од стручната служба и раководниот кадар, така што резултатите од анализите
за напредокот по паралелки и за секој ученик се користат за подобрување на воспитно-образовниот процес.

ПОДРАЧЈЕ 4: Подршка на учениците
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 собирање на
користени за собирање
овие
Кои информации се собрани?
податоци
информации
-65 % од учениците изразиле дека во училишниот двор и
во училиштето се чувствуваат безведно
Прашалник за ученици од 5 до -Педагогот на училиштето;
-%81 од учениците изразиле дека во секое време можат
9 то
Психологот на училиштето; да се обратат за помош во стручна служба додека %18
одговараа не.
меѓусебни разговори.

Прашалник за
Наставници

Педагогот на училиштето;
Психологот на училиштето
Одделенски раководители;
Наставници од одделенска настава;

Прашалник за родители
Педагогот на училиштето;
Набљудување;

Психологот на училиштето;

%76 од наставниците изразиле дека во училиштето има
добра соработка помеѓу вработените.
Учениците се вклучуваат во училишните активности
според своите способности и афинитети
Наставниците јасно ја разликуваат посебноста на
стручната служба од нивната работа како и посебноста
на педагогот и социјалниот работник меѓу себе како
профили.
%71 од родителите сметат дека нивните деца во
училиштето се поттикуваат од страна на наставниците
максимално да ги искористат своите потенцијали во
усвојување на знаењата.
%93 од родителите изразиле дека на нивните деца му се
допаѓа училиштето.

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

-Училиштето е целосно пристапно и има адаптирани простории со целата потребна опрема за работа
со ученици со попреченост;Севкупната грижа се води за сите ученици подеднакво без разлика на
нивната социјална и материјална положба , полова и етничка припадност ;
- Училиштето има инклузивен тим, тим за асистивна технологија, проектен тим и обучени
наставници (преку семинари) за работа и поддршка на ученици со попреченост;
-Во училиштето постојат механизми за навремено справување со конфликти и секаква форма на
насилно однесување;
- Како тројазично училиште- работната клима како и целокупниот воспитно образовен процес се
одвива на завидно ниво.
Грижа за здравјето на учениците ;
-Контуинирано следење на напредокот на учениците;
-Постојат мерки и активности за задоволување на емоционалните, физичките и психичките потреби
на учениците;

-Училиштето соработува со институции од локалната средина и надворешни стручни лица (МВР,
Центар за социјална работа, Црвен крст, Медицински центар и др.)
-Училиштето низ проекти и разни содржини води политика за забрана на пушење, конзумирање на
алкохол и дистрибуција на наркотици - Реализирање на овие теми од програмата на училишниот
психолог,
- Редовно се реализираат еколошки и работни акции во рамки на училиштето
-Постои соработка со родителите на учениците.
-Постојана соработка со родители преку социјалните мрежи
СЛАБИ СТРАНИ

-

Потреба од обуки на наставниците за користење на ПП апарати
Поголема вклученост и организирање на воннаставни активности и хуманитарни акции
Конкретна програма за поддршка на учениците од социјално загрозените семејства
Недостаток на нагледни средства и помагала по одделни предмети
Кодекс на однесување во подрачните училишта
Програма за професионална ориентација на учениците за понатамошно образование
Одговорен за 4-то подрачје:
Дефектолог: Самир Грбле

Тимот го социнуваат :
1. Магбуле Фејза одд.наставник
2. Тања Наумоска одд.наставник
3. Елиф Касо пред.наставник
4. Ажда Абдији одд.наставник
5. Оливера Димитриеска
пред.наставник
6. Родител
7.Родител

ПОДРАЧЈЕ 5 :

Бр.

1.1

Индикатор за квалитет

Училишна клима и односи
во училиштето.

1.2

Промовирање на
постигањата.

1.3

Еднаквост и правичност.

1.4

Партнерски однос со
родителите и со локалната и
деловната заедница.

УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО

Теми
• Углед/имиџ на училиштето
• Кодекс на однесување
• Училишна клима
• Поведение и дисциплина во училиштето
• Учество на учениците во донесувањето одлуки
и решавањето проблеми
• Промовирање на личните постигања
на учениците
• Промовирање на постигањата во име
на училиштето
• Познавање на правата на децата
• Еднаков и правичен третман на сите ученици
• Прифаќање и промовирање
на мултикултурализмот
• Соработка на училиштето со родителите
• Соработка со локалната заедница
• Соработка со деловната заедница и граѓанскиот
сектор

Извори на податоци
 Годишен извештај на училиштето
 Годишна програма на училиштето
 Кодекс на однесување на наставниците и учениците
 Анкети на ученици, наставници ученици
 Пофалби награди признанија
 Кодекс на училиштето
Годишни планирања на содржините од образование за животни вештини, околина и граѓанско образование
Правилник за изрекување педагошки мерки
 Одделенски дневници
Веб страна на училиштето
Изложени трудови на ученици
Признанија , пофалници , дипломи
Записници од родителски средби, годишни планирања по предмети
Извештај за работа на училиштето ( полугодишен и годишен )
Записници од совет на родители и родителски средби
 Статут на училиштето
 Договори со деловна заедница

1.1 Училишна клима и односи во училиштето.
Кои информации се собрани
 Односот меѓу наставниците и учениците се смета дека постои взаемно почитување меѓу колегите, соработка
дискусии за одредени проблеми. Во училиштето постои соработка меѓу вработените.
 Наставниците и учениците сметаат дека постои почитување меѓу учениците од различен пол и различно етничко
потекло, се дружат меѓусебно следат настава во исти ученички клупи и си помагаат. ( се гледа од секојдневната работа
со тоа што нашето училиште е тројазично)

 Училиштето има кодекс на однесување и екокодекс во кои се поставени принципите и правилата на однесување на
сите структури во училиштето (раководниот кадар, наставниците, стручната служба, техничкиот персонал, учениците
и родителите).
 Со деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој се работи со посебни индивидуални образовни програми и во
соработка со дефектолозите од нашето училиште.Училиштето има пишани процедури за реагирање во случај на
прекршување на принципите и правилата на однесување, пропишани со кодексите и таквите процедури ги спроведува
во практика.
 Раководниот и наставничкиот кадар играат клучна улога во одржувањето на постојано поттинувачка атмосфера во
училиштето, што се гледа од нивното однесување со учениците, другите вработени, родителите и посетителите на
училиштето. Вработените ги упатуваат учениците да се грижат за училиштето и едни за други. Сите ученици (без
оглед на способностите, родот, етничката припадност, верата и потеклото) се чувствуваат безбедни и прифатени од
возрасните и од другите ученици во училиштето.
 Постои работна атмосфера за време на наставата и воннаставните активности, а вработените постојано се грижат за
однесувањето и безбедноста на учениците за време на одморите, приемот на учениците и нивното заминување од
училиштето. Учениците се совесни, учтиво се однесуваат и соработуваат меѓусебно и со наставничкиот кадар.

1.2 Промовирање на постигањата.
Кои информации се собрани
 Училиштето става голем акцент на постигањата на сите ученици. Наставничкиот кадар успешно ја организира
средината за учење со поставување јасни и високи очекувања во однос на постигањата, редовноста и дисциплината на
учениците. Учениците, исто така, имаат високи очекувања од самите себе и од другите; имаат аспирации за повисоки
постигања на ниво на училиште.

 Наставниот кадар успешно ја организира средината за учење со поставување на јасни и високи очекувања во однос
на постигањата, редовноста и дисциплината кај учениците. Училиштето води политика на поттикнување на
наставниот кадар и учениците да учествуват и да постигнуваат успех на натпревари на локално , регионално и
национално ниво.
 Училиштето има политика на поттикнување на наставниот кадар и учениците да учествуваат и постигнуваат успех
на натпревари на локално, регионално и национално ниво.
 Учениците кои во текот на школувањето завршуваат со континуиран одличен успех и пред се кои постигнале високи
места на државни или регионални натпревари се стекнуваат со титулата ученик на генерацијата. На овие ученици
директорот им доделува диплома и ги наградува со пригоден подарок.

1.3 Еднаквост и правичност.
Кои информации се собрани
 Училиштето за да обезбеди еднаквост и правичност за сите ученици организира предавања, приредби на кои учество
земаат сите ученици без разлика на полот и етничка припадност или дали се со посебни образовни потреби. При избор
на одговорности (дежурства, одделенско раководство) сите ученици можат да земаат учество. Сите вработени ги
знаат и почитуваат правата на децата.
 На наставниците за подеднакво третирање на сите ученици им помага стручната служба (педагог, психолог) преку
стручни предавања од соодветна област за односот на наставниците кон учениците. Сите вработени во училиштето
подеднакво се однесуваат кон сите ученици независно од полот, етничка припадност, социјално потекло и кога се
работи за активностите на часот и надвор од часовите.
 Училиштето ги промовира еднаквоста и правичноста како темелни вредности во сите свои пишани документи и има
развиено механизми со кои обезбедува нивно почитување во односите меѓу сите структури што учествуваат во
училишниот живот (вработените, учениците, родителите).

1.4 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница.
Кои информации се собрани
 Училиштето презема добро испланирани активности и организира обуки за да ги поттикне родителите да се вклучат во
подобрување на воспитнообразовната работа на училиштето на сите нивоа. Родителите се поттикнати активно да се
вклучат во наставниот процес преку организирање предавања на конкретна тема или посети на работното место на
родителот, како и во воннаставните активности.
 Училиштето користи ефективни методи за комуникација со родителите преку организирање индивидуални родителски
средби и приемни денови, прис пособувајќи се на времето што родителот го има на располагање. Училиштето има
пропишани демократски процедури за избор на претставници на родителите во УО. Процедурите обезбедуваат во составот
на училишните органи застапеност на членови од различни етнички заедници.
 Училиштето со другите заинтересирани учесници во образованието од локалната заедница соработува со посетување на
културни центри, локални стопански организации, се организираат посети на музеј, театар, филм. Локалните власти се
интересираат за работата на училиштето, за постигнувањето на успеси, резултати, помагаат за организирање на разни
натпревари, спортски настани, соработка со Црвен крст, полиција.
 Училиштето активно е вклучено во животот на локалната заедница преку спроведување заед нички проекти и
организирање и учество на настани од интерес на заедницата. Тоа промовира мултиетничка интеграција инклузивност во
пошироката средина.
 Се организираат семинари, курсеви, читање на стручна литература , стручни доусовршувања. Сето ова придонесува за
успешна примена на иновациите во реализација на воспитно - образовниот процес.
 Училиштето е вклучено во животот на локалната заедница преку спроведување на заеднички проекти и организирање
настани од интерес на заедницата -спортски, еколошки. училиштето има воспоставена континуирана соработка за
реализирање на активнос тите од еколошката програма. Постојат повеќе конкретни примери за успешна соработка со
граѓанскиот сектор и активно учество на вработените во проекти од интерес на заедницата
 Училиштето соработува со другите училишта со посети по повод на одредени настани, директорот се состанува со
директори од другите училишта , контактира по е-маил, факс, интернет врска.

Подрачје 5: УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО
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 собирање на
користени за собирање
овие
Кои информации се собрани?
податоци
информации
%66 од учениците потполно се согласуваат дека односот
меѓу учениците и наставниците е базиран со взаемно
Прашалник за ученици од 5 до -Педагогот на училиштето;
почитување и толеранција, и %34 од тие делумно се
9 то
Психологот на училиштето; согласуваат.
%75 од учениците потполно се согласуваат дека
меѓусебни разговори.
наставниците секогаш јавно и навремено го известуваат
учениците за постигањата и успехот.
%76 од наставниците изразиле дека соработка меѓу
наставниците при решавање на образовните потреби на
Педагогот на училиштето;
учениците се многу добро.
Прашалник за
Психологот на училиштето
На прашање : Во училиштето сите наставници
Одделенски раководители;
подеднакво се вклучени во процесот на едукација
Наставници
Наставници од одделенска настава;
(посета на семинари и обуки), %47 од наставниците се
согласуваат.
80% од наставниците сметаат дека во училиштето се
води грижа за учениците и не се забележува
дискриминација по полова и етничка припадност

Прашалник за родители

Педагогот на училиштето;
Психологот на училиштето;

Набљудување;

%86 од родителите изразиле дека редовно се
информирани за редовноста и присутноста на нивните
деца во училиштето,
%84 од родителите одговориле дека од носот на
наставникот кон нивните деца е: Коректен
%76 од родителите потполно се согласуваат дека
наставниците ги почитуваат индивидуалните
карактеристики на нивните деца

АНАЛИЗА
ПОДРАЧЈЕ - УЧИЛИШНА КЛИМА
-

-

-

Училишната клима и односите меѓу наставниците се на задоволително ниво, а исто така постои и взаемно почитување меѓу
учениците од различен пол.
Наставниот кадар во соработка со стручната служба и раководниот тим, континуираного поттикнува взаемното почитување
меѓу учениците и наставниците, создавајќи на тој начин здрава училишна клима. Обезбедувањето на еднаквост меѓу
машките и женските ученици, и од различни етникуми се остварува преку секојдневните воспитно-образовни активности,
советодавни разговори за одредени проблеми на ова поле и преку контакти со родителите.
Учениците редовно се советуваат од класните раководители и стручната служба и доследно се спроведува и правилникот за
начинот на изрекување на педагошки мерки, така што на учениците им се изрекуваат соодветни мерки со цел тие позитивно
да влијаат на нивното натамошно однесување.
Училиштето е отворено за соработка со родителите. Родителите можат да се вклучат во образованието на своите деца и во
работата на училиштето преку родителските средби, во наставата во улога на наставници, преку нивните претставници во
советот на родители и училишниот одбор, сите ученици без разлика на своите способности, се опфатени со општа корисна
работа, грижа за здравјето и во бројните воннаставни активности кои овозможуваат секој ученик да си го најде своето место.
Училиштето е отворено за соработка со сите претставници на локалната средина и на овој план редовно соработува со
Центарот за социјални грижи и Црвениот крст, во врска со помагање на одредени ученици и заеднички проекти, основни
училишта во Гостивар и околината и тоа преку посети, отворени денови на училиштето, презентации, интернет и слично.

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

-

Одговорност, големо искуство и спремност на наставниот кадар

-

Односите меѓу учениците се исполнети со взаемно почитување во поголем дел, без
разлика на полот и етничката припадност

-

Отвореност на училиштето за соработка со родителите, што се гледа од нивната постојана
вклученост во образовниот процес преку родителски средби, поединечни разговори,
училишен одбор и совет на родители, како и заеднички активности во проектот ПМИО

-

Соработка со основните училишта

-

Односот меѓу наставниците и раководниот тим е на високо ниво

-

Зголемена комуникација и соработка со родителите

-

Редовноста на учениците од деветто одделение не задоволува

СЛАБИ СТРАНИ
Одговорен за 5-то подрачје:

Ерџан Чулез

Тимот го социнуваат :
1. Вилдан Сејфули одд.наставник
2. Ерсин Шахини, одд.наставник
3. Ќамиле Џелили пред.наставник
4. Ајхан Шабан пред.наставник
5. Крсте Божиноски пред.наставник
6.Родител
6.Родител

ПОДРАЧЈЕ 6:

Бр.

6.1

6.2

Индикатор за квалитет

Сместување и просторен
капацитети

Наставни средства и
материјали

6.3

Обезбедување на потребниот
наставен кадар

6.4

Следење на развојните
потреби на наставниот кадар

6.5

РЕСУРСИ НИВО НА ЕВАЛУЦИЈА:

Финансиско работење во
училиштето

Теми




Просторни услови
Искористеност

Опремност со стручна литература и наставни средства и помагала;
Училишна библиотека;
Потрошен материјал;
Број на вработени и соодветност на наставниот кадар;
Ефикасност и распоредување на кадарот;
Стручната служба како поддршка на наставниот кадарот
Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности;

Професионален развој на наставниците
Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за
финансиско работење,
Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот бучет;

Извори на податоци
Годишна програма
План за работа на училиштето
Записници од просветна и санитарна инспекција
Распоред на часови
Полугодишен и годишен извештај
Записници од работата на стручните активи
Непосреден увид во документација на училиштето во документацијата на училиштето за набавување на стручна
литература и наставни помагала
Разговор со наставници ,стручна службаи директор
Увид во евиденција во библиотеката
Разговор со учениците ,наставниците ,анкета со учениците;
Разговор со техничкиот персонал ,увид во документација за планирани и набавени потрошни материјали;
Самоевалуција на училиштето и план за развој на училиштето;
Разговор со наставниците и непосреден увид во документацијата на училиштето и интерните активи
Увид во досијата на вработените;
Увид во правилникот за систематизација;
Разговор со директорот и со наставниците;
Програма за работа на стручната служба;
Програма за професионален развој на наставниот кадар
Програма за работа на менторот и нововработениот во текот на учебната година;
Анкети на училишетео за професионален развој на кадарот;
Листи од спроведени интерни обуки;
Увид во финансискиот план,развоен план и годишна програмаза работа;
Записници и одлуки на У.О;
Разговор со совет на родители ;
Склучени договори,тендери за јавни набавки;
Записници од ревизија и У.Ј.П

6.1 Сместување и просторен капацитети
Ниво на евалуација –
Ниво на еволуција- многу добро
Централно училиште м.к.ататурк
Училиштето во годишната програма меѓу другото прави план и за просторните услови на училиштето....
Училиштето редовно изработува месечен полигодошен и годишен и полугодишен план за потребите на училиштето...
Училиштето има адекватни училници,заеднички постории и санитарни простории кои што овозможуваат услови за одвивање
на наставата...
Училишниот простор ги исполнува условите за изведување на наставата според нормативот...
Во централното училиште: двор 7000 м2, површина на парцела: 12 000 м2, површина на градење 8.577 м2, бруто површина
20 585 м2...
Доградба:
Корисна површина: 354 м2, бруто површина 416 м2
Една Канцеларија за директор кој има 34.80м 2
Пом директор: 26.70м2
Секретар: 34.70м2
Две канцеларии за наставницикој едното има 3 долги маси и 26 столици, и една канцеларија за состанок...
Канцеларија за наставници: 61.20м2
Библиотека :60 м2...1 компјутер,2 маси долги 4 столици
Лифт: 2.60м2
28 табли и 4 смарт табли, 2 прожектори,принтер, печатач
Постојат 31 училници за одделенска и предметна наставакои две простории за информатика со по 32 компјутери.
Две училници за дефектолози,една е за инклузивно образование а едната за специјална паралелка...
Канцеларија за педагог и психолог...училници: 55м 2.
291 маси и 616 столици... мала кујна за наставници.
Една просторија за архива,една котлара,трпезарија,2 спортски сали кој едното треба да се санира,внатрешната сала има 2
соблекувални соби со wc и една канцаларија за наставникот по физичко,исто така и училишниот двор треба да се санира...

Седум wc, една чувара(монитор, лаптоп, маса и др), две магацини и две помошни простории...
Училиштето работи двосменски,една смена од прво до петто одделение,друга смена од шесто до деветто одделение..на
турски,албански и македонски јазик...
Една надворешна просторија за хаосмајстор и котлара за парно греење...
Училиштето се затоплува со течно гориво (мазут)..
На училиштето е извршена реконструкција од страна на тика и турските општини....
Подрачното училиште село “горна баница”
Kaнцеларија:3 клупи 9 столици,wc:17,клупи за наставници 9,столици за наставници 9, училници 9,табли 11,библиотека со 158
книги,сала за состаноци 60 столици и 1 табла,магацин, котлара,компјутери 35,лаптопи
20,принтер(расипан,прожектор(расипан),1 телевизор.
89 маси и 165 столици,долу 17 маси и 72 столици, библиотека 9 маси 37 столици, чувара....
Подрачното училиште село долна Баница
Внатрешна просторија 820м2
Двор 700м2
Училници 23
Табла 23
Клупи 128+3
Столици 306
Канцеларија за служба за безбедност
Котлара за парно греење
Канцеларија 8
Депо 4
Подрачното училиште село Здуње
6 училници,чувара,1 спортски терен за фудбал и кошарка,двор,канцеларија за наставници 2 маси и 4
столици,вкупно 1300м2, училиштето 330м2, 40 маси и 80 столици, 6 маси и 6 столици за наставници,19компјутери,
Училиштето се затоплува со дрво...

6.2 Наставни средства и материјали
Ниво на евалуација –
Училиштето работи со разновидна професионална стручна литература и современи наставни сретства и помагала за
реализација на наставната план и програма.За постигнување висок успех се користи современи наставни методи кои многу ги
задоволува наставниците и учениците. Има училници цо компјутери и постојна интернет конекција, портативни прожектори
кој може да се користи и во секоја училница и надвор од училниците. Има 5 СМАРТ табли, печатачи, машини за фотокопија и
сл. И ги задоволува потребите на наставниците и учениците за успешно реализирање на воспитно-образониот процес и
примената на современи методи на настаба. Овие услови ги користат и подрачните училишта но делумно ги задоволува
наставниците и учениците. Подрачните училишта се во фаза ха компјутеризација и интернет вмрежување.
Училишната библиотека располага со книжен фонд кој има над 12.000 книги и лектири; кој од тие 7.400 на Турски јазик;
2.700 на Македонски јазик; 1.300 Албански јазик, 250 Англиски јазик, 40 Француски јазик,120 стручни книги и сл.,
дополнителни компјутери со интернет за истражување на секакви проекти на наставници и учениците од централно и
подрачните училишта, има доволна просторија за учење и читање книги кои премногу ги задоволува настабниците и
учениците. Во училишната библиотека евиденцијата се води со псебен компјутер.

6.3 Обезбедување на потребниот наставен кадар
Ниво на евалуација –
Училиштето има обезбедно доволен број на наставници за реализирање на воспитно –образованиот процес во редовните
паралелки и во паралелката за деца со посебни потреби.Наставниот кадар во целост е квалификуван за одговорностите
во наставата,а неговата работа е надополнета и од страна на административно-техничкиот персонал.
Во О.О.У„Мустафа Кемал Ататурк„Гостивар има вкупно 142 вработени од кои 116наставен кадар,17 технички
персонал,2административни службеници,2психолози,1педагог,1библиотекар,2дефектолози,2 помшник директори,1
директор.
-Според половата структура на наставниот кадар:85 мажи и 30 жени има.
-Според степенот на образование на наставниот кадар : 97 Б.С.С,16 В.Ш,2 С.С.С .
-Според националната структура на наставниот кадар училиштето има: 60 Турци,31 Македонци,
25 Албанци.
-Од наставниот кадар 56 наставници се одделенски и 60 наставници се предметни.
-Од наставниот кадар 108 наставници се соодветни и 7 наставници се несоодветни.
Присуството на вработените е на многу добро ниво,тоа се следи преку одржани часови заведени во дневник,едневник,тетратка за дежурство и евиденција преку електронски картички: Во училиштето има поставено апарат кој
ја евидентира присусноста на вработените(отклучување со картичка за идентификација при влезс и излез).
Во рамките на стручните активи наставниците работат тимски,а со тоа ефективно придонесуваат за поквалитетна
настава во училиштето.
Стручната служба во училиштето им помага на наставниците во организација на наставата ,го следи напредокот на
учениците.Исто така се справува со проблемите на индивидуално и груоно ниво,пружа светодавна помош на
учениците,како и на нивните родители.Стручната служба во својата програма за работа,планира и спроведува
разновидни активности за работа со учениците и наставниците,како и е секогаш е отворена за соработка.

6.4 Следење на развојните потреби
Ниво на евалуација –
Училиштето ги согледува потребите на наставниците за професионално унапредување преку:портфолио на наставници
,следење на децата преку тестирање, електронски дневник и слично.Нема посебни критериуми кои се користат за оценување
на прериотетите за развој на кадарот.
Училиштето им овозможува на наставниците професионално унапредување и им овозможува учество на обуки, семинари и
професионални надградби.Каде што е возможно, училиштето и финансиски ги покрива трошоците за тие обуки што преку
сопствени средства или преку донации.
Во изминатиов период се реализирани следниве семинари и обуки; Техники на јазична писменост. Математика со
размислување,Работа со компјутери и програмирање, Cambridge програма по математика и природни науки, Обука за
инклузивно образование,обука за наставниот предмет иновации,обука за формативно оценуцање,обука на наставници за
реализација на настава од мултикултурен тип,Семинар за ,,примена на дигитални содржини во наставата по англиски јазик
од I до V одделение, зелет пакет јуниор,семинар ,,Диференцирано учење и индивидуализирана настава во инклузивна
училница.
Знаењата и искуствата стекнати на ваквите обуки ,секогаш се пренесуваат на останатиот наставен кадар преку интерни
обуки десиминации и семинари.
На сите нововработени наставници-приправници им се доделува ментор кој ја следи и потпомага нивната работа , со негова
помош се изготвува домашна работа за полагање на стручен испит,и стекнување на искуство.
Училиштето нема мерки за потикнување /наградување на работата на наставниците.

6.5 Финансиско работње и училиштето
Ниво на евалуација –
Финансискиот план го изготвува книговодителот, во соработка со помошник директорот. Се прави претходна анализа на
реални потреби во училиштето и се усвојува на училишен одбор. Потоа се доставува до финансиерот (општината), која од
тој финансиски план само делумно ги покрива побараните средства. Зошто делумно?(Бидејќи тоа било политика на
градоначалникот.)
Развојниот план и годишната програма ја донесува директорот во соработка со стручната служба.
Тендери за :дрва, нафта, канцелариски материјал и за одржување на инвентарот.
Има записник на ревизор од страна на финансиерот(општината) кои се без големи замерки.

АНАЛИЗА
ПОДРАЧЈЕ 6-РЕСУРСИ
О.О.У„Мустафа Кемал Ататурк„ има централно училиште и три подрачни училиште ,во централното училиште има една
зграда во која се изведува настава од 1 до 4 одделение .Учењниците од 1 во одделение учат во посебен дел на приземјето од
училиштето зграда ,каде што се вклучени и просториите ја целодневен престој.
Во централното училиште наставата се изведува во две смени .
На училиштето е извршена реконструкција од страна на Т.И.К.А и здружение на Турските општини,со што просторните
услови се подобрени.
Училишната зграда во село Здуње и Горна Бањица се реконструцирани ,а подрачното училиште од Долна Бањица премина во
просториите на универзитетет(Тетовски универзитет (што е во непосредна близина).
Сегашните просторни услови ги задоволуваат потребите во сите уч. Подрачја (и централно и подрачно) за изведување на
наставата во две смена.
В о училиштето има вкупно 142 вработени од кои 116 наставен кадар ,17 технички персонал,2 административни службеници
,2 психолози,1 педагог,1 библиотекар,2 дефектолози,2 помошник директор ,1 директор.
Наставниците ефективно придонесуваат работата на училиштето и работат како тим во рамките на стручните
активи.Наставниот кадар и совет редовно присутен на работа и совесно ги извршува своите задачи во рамките на можностите
кои им се нудат .За наставниците се организираат семинари и обуки на кои тие се обучуваат да применуваат современи
средства ,техники и методи на работа .Училиштето им дава поддршка на приправниците чија работа се следи преку

ментор.Локалната средина и училишниот одбор немаат увид во финансиското работење и во буџетот на
училиштето.Финансиското работење на училиштето се врши по одредени критериуми на М.О.Н .Освен за централното
училиште финансиски планови прават и за подрачните училишта и истите се доставуваат до локалната средина.Работењето е
делумно транспарентно и е отворено до Советот на родители ,локалната средина и до родителите.

Подрачје 6:Ресурси Ниво на евалуција:
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 собирање на
користени за собирање
овие
Кои информации се собрани?
податоци
информации
На прашање : Дали одењето во ова училиште ти
Прашалник за ученици од 5 до
претставува задоволство, %94 од учениците сметаат
9 то
-Педагогот на училиштето;
дека да, престставува задоволство,
Психологот на училиштето; На прашање: Дали на часовите се користат нагледни
меѓусебни разговори.
средства, %35 од учениците изразиле да, учениците

Прашалник за

Педагогот на училиштето;
Психологот на училиштето

На прашање : Во училиште има доволно стручна
литература и помагала за наставниците? 16% од
наставниците мислат дека Да, и 50% од нив не, и %30
делумно.

Наставници

Одделенски раководители;
Наставници од одделенска настава;

Од
Прашалник за родители

Педагогот на училиштето;
Психологот на училиштето;

Набљудување;

%50 од наставниците иразиле дека делумно се
задоволни од условите за работа на училиштето.
(подрачни училиште).
За поквалитетна настава наставниците израиле дека му
требаат: технички помагала, наставни стедства,
практична настава,нагледни средства, семинариобуки, стручна литература.
%80 од родителите изразиле дека нивните деца се
задоволно од работата во училиштето и просторните
услови во него,
%60 од родителите одговара дека училишната
библиотека има доволно стручна литература и лектири
за учениците, и %39 изразиле дека нема.
%55 од родители изразиле дека нагледните средства се
доволни за квалитетна настава, и %45 од низ изразиле
дека не се доволни.

РЕЗУЛТАТИ
ЈАКИ СТРАНИ









Наставниците максимално ги користат расположивите просторни капацитети
Наставниците ефективно придонесуваат за работата во училиштето и делумно
работат како тим во рамките на стручните активи
Училиштето ја следи работата на наставниците
Сите постапки поврзани со финансиското работење, кои ги спроведува
училиштето се во согласност со законските норми и прописи
Раководството ги користи сите механизми за стекнување на дополнителни
финансиски средства и го следи наменското трошење
Целосно е реконструирана училишната зграда во централното училиште
Во училиштето постои Комисија за јавни набавки и работи според сите правила и
прописи поврзани со реализацијата на јавните набавки

СЛАБИ СТРАНИ








Училиштето нема доволно наставни средства и помагала
Недоволна соработка по стручни активи
Нема транспарентност во финансиското работење
Недоволна соработка на релација училиште-родители
Слаба снабденост со книги во училишната библиотека
Нема посебни критериуми, по кои наставниците би се упатувале на стручно
усовршување
Одговорен за 6-то подрачје : Бедрије Балта
Членови на тимот:
- Мирјана Стојковска - одделенски наставник
- Роза Здравкоска –одделенски наставник
- Зинет Хасан - одделенски наставник
- Насиха Таравари -предметен наставник
- Гани Беќири - предметен наставник
- родител
- родител

Подрачје 7: Управување, раководење и креирање политика
Ниво на евалуација
Бр.

Индикатор за квалитет

7.1

Управување и раководење



Управување со училиштето

со училиштето



Раководење со училиштето

Цели и креирање на



Јасност и соодветност на целите

училишната политика



Процедури за креирање на училишната политика

Развојно планирање



Цели на развојното планирање



Професионален развој/стручно усовршување на кадарот



Материјално – технички средства



Инфраструктура

7.2

7.3

Теми

7.1

 Управување со училиштето;
 Раководење со училиштето.

Управување и раководење со
училиштето
Орган

-Записници од стручните
органи на основното
училиште;

- Деловник за работа на
Училишниот одбор; - Статут
на училиштето; -

Записници, одлуки и извештаи
од работата на Училишниот
одбор;

на управување во училиштето е Училишниот одбор (УО) составен од 9
члена и тоа: 3 члена претставници од наставниците (избрани на седница на
Наставнички совет), 3 члена претставници од родителите на учениците, 2 члена од
основачот (Општина Гостивар - како носител на основачки права) и еден член од
МОН на РМ. Училишниот одбор (УО) е конституиран согласно законската
регулатива, Законот за основно образование и Статутот на училиштето.
Надлежностите за управување се јасно дефинирани со Деловник за работа на УО.
Претседател на УО е избран од како член од наставниците и е од турска
националност. Состаноците се одржуваат со мнозинство на членови на одборот.
УО им обезбедува редовни и сеопфатни информации за својата работа на другите
субјекти вклучени во воспитно - образовниот процес. УО има воспоставено
партнерски однос со раководниот орган. Седниците на Училишниот одбор се
свикуваат со писмени покани. Сите одлуки и заклучоци се донесуваат со консензус
. За работата на УО се водат записници. Училишниот одбор успешно соработува со
раководниот орган, Советот на родители, локалната самоуправа и со други
институции.
 Орган на раководење на основното училиште е директорот. Директорот го
застапува и преставува училиштето, одговорен е за законитото работење и за
материјално финансиско работење на училиштето, ја организира, планира и ја води
работата на училиштето,се грижи за стручното усовршување на наставниот и
стручниот кадар, ја потикнува и ја следи тимската работа. Надлежностите на
директорот како раководен орган утврдени се со Законот за основно образование и
Статутот на училиштето. Директорот е од турска националност.Директорот има
двајца помошници со кои ја кординира работата на училиштето. Училиштето има
три подрачни училишта во кои директорот има овластено по еден наставникодговорно лице, со кои ја кординира работата со овие училишта. Раководниот
орган има стратешка определба заснована на јасна визија која ги содржи
гледиштата и потребите на сите вклучени страни во животот на училиштето.
Визијата на директорот е современо, иновативно, отворено училиште свртено кон

-Годишна програма за работа
на училиштето;

- Разговор со директор; Разговор со претседателот и
членови на УО
- Програма за - работа на
директорот; -

Програма за професионален
развој на директорот; Анкети со наставници и
родители

промени кои придонесуваат за создавање на поквалитетен наставен процес во чиј
центар е ученикот со развиена свест и надминати предрасуди. Училиште е место
каде со задоволство соработуваат учениците, наставниците и родителите, место каде
се одвива креативна настава, има здрава училишна клима со ученици подготвени за
учење. Директорот објективно ги оценува квалитетите на вработените и нивниот
придонес во тимската работа преку редовно следење на работата, посета на часови,
извештаи и промовира добра пракса што постои во училиштето преку секојдневна
комуникација со вработените. За разрешување на тековните проблеми и за
превземање и спроведување на активности поврзани со наставата, директорот
свикува Наставнички совет на кој присуствуваат наставниците и стручните
соработници. Директорот како орган на раководење соработува со Советот на
родителите и непосредно со родителите на учениците, секогаш кога има потреба или
на покана на одделенските наставници и одделенските раководители присуствува на
родителските состаноци. Директорот на училиштето ги информира учениците преку
соопштенија и писмени известувања и тоа редовно на три јазика. Освен Училишниот
одбор како орган на управување и директорот како орган на раководење, во
училиштето работат и стручните органи: Наставничкиот совет,Советот на
предметните наставници,Советот на одделенските наставници,Стручните активи.
Стручната служба работи според своја програма. Раководниот тим на училиштето
меѓусебно соработува преку организирани и претходно подготвени индивидуални и
заеднички
состаноци, формални и неформални средби и разговори, седници. Раководниот тим
на училиштето одржува состаноци редовно и по потреба во текот на учебната
година. Состаноците се држат според претходно усвоен дневен ред. Одговорен да
го поттикнува и обезбедува присуството на состаноците е одговорното лице кое го
води состанокот. Училишниот одбор го свикува и со него раководи претседателот
на Училишниот одбор. Наставничкиот совет го свикува и со него раководи директорот,додека во негово отсуство со седницата раководи Советот на родители
го свикува и со него раководи претседателот на Советот на родители. Претседател
на советот на родители е од турска националност. На состаноците се решаваат
тековните работи кои произлегуваат од воспитно-образовната дејност,
дисциплината,хигиената и др.

Записници од психолог и
педагогот

Дневникот на паралелката

7.2

-За унапредување на здравјето на учениците се спроведуваат редовни систематски
прегледи и вакцинирање на учениците, на класните часови се одржуваат предавања
на одредени теми поврзани со здравјето, а редовна е соработката и со Црвениот крст
и други здравствени институции и стручни лица.
-Во училиштето наставата се следи на три јазика,турски, македонски и албански,
а од странските јазици како прв се изучува англискиот јазик, а како втори се
изучуваат француски и германски јазик,

Цели и креирање на
училишната политика

Јасност
Процедури

Целите

и соодветност на целите;
за креирање на училишната политика

на училиштето се јасно определени и ги отсликуваат визијата и мисијата
на училиштето, како и вредностите кои се во согласност и координираност со
целите на државната образовна политика и локалната образовна политика. По
спроведените анкети и интервју со директорот, наставниците, родитителите и
учениците може да се донесе заклучок дека целите на училиштето се јасни и
прецизни, сконцентрирани на подобрувањето на квалитетот на наставата и
наставниот процес, како и подобрување на постигнувањата и перформансите на
учениците глобално. Вработените и учениците се вклучени во овој процес, а пак
родителите се делумно опфатени со овој процес Т.Е се вклучени во креирањето на
целите, начелата и вредностите на училиштето и се запознаени со начинот и
можностите за нивно остварување и подобрување.
Училиштето ги активира сите субјекти кои се опфатени со овој процес
(кадарот,наставниците,учениците и локалната заедница) да работат на
остварувањето на целите.
Целите кои се постигнати досега имаат позитивно и мотивирачко влијание на
училиштето. Вработените се активно вклучени во креирањето и ажурирањето на
стратегиите за остварување на целите, а училиштето ги зема во предвид и
мислењата на родителите и учениците.

7.3

Развојно планирање

Цели на развојното планирање
Професионален развој/стручно усовршување на кадарот
Материјано- техночки средства
Инфраструктура
Нашето училиште има изработен план за развој на училиштет за перид од 4 години
со јасно дефинирани приоритети и активности и истите се реализираат според
одредена динамика.
Планирањето се изведува со тимска работа базирано врз одредени податоци под
раководство на директорот кој воведува активности за долгорорчно
планирање.Училиштето вкучува практични инсртументи и тимска работа за
следење на планирањето и реално напредување.Во целост се опфатени подрачните
училишта со консултација на нивните одговорни наставници. Според
идентификуваните потреби за стручно усовршување на кадарот училиштето има
изготвено програма за стручно усовршување на вработените вклучително и обуките
за инклузија и работа со ученици со поп. Сите укажувања на просветниот испектор,
бирото за развој и секторот за основно образование при МОН се доследно
изготвувани од раководниот орган што ги следи сите законски промени. Заради
професионално усовршување и надоградување за наставниот кадар во контунуитет
се организираат обуки и семинари, се утврдуваат придобивките, се
вршатдисеминации и нивна практична примена во наставата. Таков е и проектот
„Диференцирано учење и индивидуализирана настава во инклузивна училница“.
Наставниците кои беа на обука за овој проект оддржат десиминација и за
останатите наставници од одделенска и предметна настава.
Подрачните училишта делумно располагаат со нагледни средства и опрема, што
го намалува квалитетот на наставата. Училишната библиотека располага со
литературни лектири,од кој поголемиот дел на изданија се стари и не се во
употреба. Училиштето има извршено нарачка за нови литературни изданија кои се
уште не се пристигнати.

Извори на податоци
Записници од стручните органи на основното училиште; - Деловник за работа на Училишниот одбор; - Статут на училиштето; Записници, одлуки и извештаи од работата на Училишниот одбор;
-Годишна програма за работа на училиштето.
- Разговор со директор; - Разговор со претседателот и членови на УО
- Програма за работа на директорот; - Програма за професионален развој на директорот; - Анкети со наставници ; -Анкети со
родители; - Анкети со ученици.

ПОДРАЧЈЕ 7: УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКА
НИВО НА ЕВАЛУАЦИЈА
Собирање на податоци,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 собирање на
користени за собирање
овие
Кои информации се собрани?
податоци
Информации
-Учениците задоволни се од односот на директорот и
Прашалник за ученици,
стручните соработници кон нив кои секогаш ја
-Педагогот на училиштето;
почитуваат нивната личност.
меѓусебни разговори,
Психологот на училиштето; -Во училиштето се применуваат јасни правила на
набљудувања
однесување
-За своите наставници имаат позитивно мислење и
секогаш ја уживаат нивната подршка .
Прашалник за
Наставници

Педагогот на училиштето;
Психологот на училиштето

- Успешно ја реализираат програмата и добро
соработуваат во сите училишни активности.

Одделенски раководители;
Наставници од одделенска настава;

Прашалник за родители

Педагогот на училиштето;
Психологот на училиштето;

-Наставниците се горди со успехот и напредогот на
учениците, соработката на колективот, акмосферата во
училиштето
За квалитетна настава тие сметаат дека им е потребно
повеќе нагледни средтва, особено -интернет, пројектор,
смарт табла идр. и за професионален и кариерен развој
да има повеќе семанари, обуки, нагледни часа и стручна
литература.
- Родителите се задоволни од организацијата и
управувањето со училиштето и од односот на
директорот со нив и со нивните деца.
-Стручните соработици се во добри односи со
родителите и на учениците им ја дава потребната
подршка и помош.

Набљудување;
-Промените кои сметаат дека е неопходно да се направат
се :
- санитарните јазли, греењето, и хигената. (подрачно
училиште Д.Бањица)

РЕЗУЛТАТИ
ЈАКИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Јаки страни:
- Доследно спроведување на Законот за основно образование и негова примена во
училиштето во сите области и сфери;
- Добра соработка помеѓу директорот на училиштето, претседателот и членовите на
Училишниот одбор;
- Континуирана соработка со родителите (Совет на родители);
- Постои соработка помеѓу педагошко-психолошката служба и Наставничкиот совет,
стручните активи и другите вработени;
- Продлабочување на годишните програми на наставниците во согласност со потребите на
учениците;
- Постои високо ниво на почитување на наставниот кадар и педагошко-психолошката служба
кон сите ученици во училиштето;
− Отвореност на училиштето за соработка со родителите, и локалната заедница;
Слаби страни.
- Недостиг на материјална средства за реално планирање и реализација на конкретни
содржини и активности.
-Недоволна застапеност на женскиот пол во структурата на раководење во училиштето.
-Недоволна застапеност на вработени од ПУ во ОУ.
-Еднонационален состав на раководните структури во училиштето.
-Зајакнување на дежурствата на наставниците, особено во време на одморите помеѓу
часовите.
- Поголема соработка помеѓу наставниците од одделенска и предметна настава,особено за
некои заеднички проекти и работилници помеѓу учениците од предметна и одделенска
настава.

Предлог мерки:
 Зголемување на финансиските средства наменети за набавка на потрошни материјали, училишни материјали и наставно –
образовни помагала;  Обуки на наставниците за работа со деца со посебни потреби;  Барање за нови вработување во
с.Здуње и во ЦОУ на одделенски наставник  Поинтензивна соработка со локалната средина и пошироката заедница.
Одговорен на 7-то подрачје: Угриновска Анѓелина
1. Илкер Али - одделенски наставник
2. Тања Ристеска - предметен наставник
3. Арзије Рамадани одделенски наст
4. Лејуза Чулез - предметен наставник
5. Бранислав Бошкоски - одделенски наст
6. Родител
7. Родител

РЕЗИМЕ ОД ИЗВРШЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА
Врз основа на член 147, став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр. 103/08). Комисијата за
изготвување самоевалуација на работата на ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“, за периодот 2017-2019 година изврши
самоевалуација на работата во училиштето „Мустафа Кемал Ататурк“ – Гостивар. За поголема ефикасност во
работењето тимот формира и работни групи по подрачја, кои имаа средби и разговори со сите вработени во
училиштето. За потребите на самоевалуацијата беа формирани седум тима од наставници од одделенска и
предметна настава, според седумте подрачја: Наставни планови и програми, Постигања на ученици, Учење и
настава, Поддршка на учениците, Училишна клима, Ресурси и Управување, раководење и креирање училишна
политика.
Во текот на работата Самоевалуација тимовите остварија средби и разговори со сите вработени во училиштето. Беа
спроведени анкети со учениците, наставниците, директорот,стручна служба и родителите. Беа користени насоките од

Законот за основно образование, Индикаторите за квалитет на работата на училиштето, изготвени од МОН и ДПИ.
Исто така се изврши проверка на потребната документација и од неа користеше повеќе податоци. Целта на
Самоевалуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се добие слика за
квалитетот во работењето, напредокот и постигањата на училиштето, јаките но и слаби страни, за кои ќе следат
предлог мерки за нивно надминување.
Добиените податоци беа обработени, анализирани и врз нивна основа се донесе следниот извештај.

Предлог мерки:

 Размена на искуства меѓу педагошка психолошка служба и наставниот кадар на ниво на градот и пошироко
 Соодветна едукација на наставниот кадар за работа со талентирани и надарени деца.
 Да се организираат стручни обуки за работа на наставниците.
 Стручно усовршување на наставниците за работа со деца со посебни потреби,


Реализација на отворени часови, организирани од наставниците, за меѓусебна размена на искуства.



Поттикнување на наставниците да предлагаат иновации во наставните програми за основно образование



Поголема и поразновидна снабденост со учебници во училишната библиотека.



Нагледни средства и помагала од сите предмети во централното и трите подрачни училишта.

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА

Период од самоевалуација

2017-2019

Вид на училиште

Оптинско Основно Училиште

Наставен јазик

Македонкси, Турски, Албански

Претседател на Училишен Одбор

Ѓулџаит Емин

Директор на чилиштето

Октај Нуредин

Адреса на училиштето
Електронска пошта

Kemalataturk92@yahoo.com

.

