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Врз основа на член 129 став 2 од Законот за основно образование (“Сл.весник на Р.С.Македонија бр.161/2019) и донесената Одлука од
страна на Училишниот одбор при ООУ „ Манчу Матак “-Кривогаштани бр. 02-51 / 3 од 31.01.2020 г. ја формира училишната Комисија која
треба да изготви извештај за извршената самоевалуација за учебните 2018/2019 и за 2019/2020 година од која треба на крај да
произлезат предлог - мерки за подобрување на работата на училиштето во следните години.
Комисијата е во состав:
Наташа Димоска-специјален едукатор и рехабилитатор
Елена Кадинска-наставник по природни науки
Роза Бурнеска-наставник по француски јазик
Мери Граороска-одделенски наставник
Пецо Богески – од совет на родители - родител
Комисијата:
 ги даде работните задолженија за процесот на самоевалуација на Тимовите за самоевалуација;
 изработи, спроведе и анализира прашалници за ученици, родители и наставници за периодот од класичната настава и за
периодот од наставата на далечина, а резултатите ги испрати до тимовите;
 спроведе анализа на работата на училиштето на наставнички совет и истата ја испрати до тимовите;
 самоевалуацијата, јаките и слабите страни и препораките од тимовите ги вклопи во еден документ: Самоевалуација на работата
на училиштето за учебните: 2018/2019 и 2019/2020 година;
 изработи извештај за процесот на самоевалуација и истиот го достави до Училишниот одбор, директорот на училиштето и Советот
на општина Кривогаштани;
Предмет на самоевалуација се седум клучни подрачја кои се однесуваат на главните аспекти од работата на училиштето. На
наставничкиот совет при ООУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани одржан на ден: 18.02.2020 година се донесе одлука за формирање на
тимови за самоевалуација на работата во учебните 2018/2019 и 2019/2020 година
I група
Педагог
1.
2.
3.

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА И УЧЕЊЕТО
Убавка Бутлеска
Дејана Тренеска
Кристина Чагароска
Љубе Аџиоски

II група
Одгов. наставинк
1.
2.
3.

ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Драган Рикалоски
Јагода Рикалоска
Јане Петкоски
Татјана Чируноска
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III група
Психолог
1.
2.
3.
4.

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ, СТРУЧНИТЕ
СОРАБОТНИЦИ И ВОСПИТУВАЧИ И НА РАКОВОДНИОТ КАДАР.
Анета Гулабоска
Антица Вренцоска
Пеце Апостолоски
Ленче Сркески
Александар Арсов

IV група
Одгов. наставинк
1.
2.
3.

УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ
Сотир Нешкоски
Светлана Костадиноска
Милена Граороска Петроска
Дијана Каравилоска

V група
Одгов. наставинк
1.
2.
3.
4.

КОМУНИКАЦИЈА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
Лилјана Талеска
Дивна Спиркоска
Елена Белеска
Габриела Ликоска
Магдалена Дисоска

VI група
Одгов. наставинк
1.
2.
3.

УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА
Весна Ацеска
Татјана Петреска
Горан Клекачкоски
Јован Цветкоски

VII група
Одгов. наставинк
1.
2.
3.

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
Лилјана Стојкоска
Христина Каравилоска
Снежана Спиркоска
Милена Чируноска
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Во секое подрачје групата работеше по однапред изготвени индикатори кои го мерат квалитетот на работата на училиштето. Работните
групи (тимовите) ги разгледаа индикаторите за квалитет, потребната училишна документација, спроведените прашалници,наставата на
далечина, разговараа дополнително со соодветните лица и добиените податоци потоа ги внесоа во обрасците за самоевалуација
согласно нивоата на индикаторите за квалитет. Добиените податоци водачот на работната група ги испрати до Комисијата за
самоевалуација која ги разгледа и изработи Извештај за спроведената самоевалуација во училиштето која ќе биде доставена на
разгледување до директорот на училиштето, Наставничкиот совет, Советот на родители, Училиштниот одбор и на крај се доставува во
Советот на општина Кривогаштани.
Самоевалуацијата се спроведе во периодот јануари- јуни, 2020 година.
ЦЕЛИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА:













Детектирање на слабите страни и проблемите со кои се соочува училиштето и нивно надминување
Модификација, усовршување, унапредување на практиката.
Преземање мерки за поефикасно и поквалитетно учење, а со тоа и постигнување подобри резултати
Обезбедување поголема самостојност, одговорност и иновативност во училиштето
Создавање на внатрешен училишен систем за следење, оценување и унапредување на работата
Евалуацијата претставува основа за интервенција, акција – акционен план и програма за развој
Сознанијата до кои се доаѓа со евалуацијата имаат улога на коректор на планирањето и реализацијата на понатамошните
активности
Ефективно и ефикасно раководење на Директорот со училиштето.
Вклучување во развојниот процес на училиштето на сите субјекти: директор, наставници, ученици, родители, локалната и деловната
заедница и во воспитно-образовниот систем.
Зголемување на надворешното влијание врз училиштето и сите субјекти вклучени во неговата работа, севкупната образовна
политика преку јасна артикулација од потребата за развој на училиштето.
Дефинирање и следење на мерливи индикатори и критериуми за вреднување на квалитетот на воспитно образовниот процес во
училиштето.
Период на наставата на далечина од Март – Јуни 2020 г.

Очекувани резултати
• Реализацијата на самоевалуацијата секогаш ќе резултира со спојување на индикаторите од сопствената проценка на квалитетот, со
потребата за унапредувања на квалитетот на наставата на ниво на училиштето;
• Самоевалуацијата ја поттикнува меѓуколегијалната педагошко-психолошка расправа за важноста во подобрувањето на воспитнообразовниот квалитет во поучувањето;
• Податоците ќе му помогнат на училиштето да изврши самоанализа на сопственото делување, а со тоа ја проценува сопствената
предност пред другите или недостатоците за усогласување и градење на тимската работа во наставниот процес;
• Самоевалуацијата ја поттикнува мотивацијата и кај наставниците и кај учениците;
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Кој ќе има полза од самоевалуацијата?
Учениците ќе имаат квалитетна настава, ќе имаат квалитетна комуникација и подобра мотивација во наставниот процес;
Наставниците организирано ја зголемуваат и унапредуваат методско-дидактичката автономија на професионален план при
усовршување на наставниот процес, ги развиваат можностите за поттикнување на квалитет во сопственото работење и поучување во
училиштето;
Училиштето од севкупното препознавање на компонентите во системот на доживотното учење, самостојно ги разграничува и
класификува позитивните и негативните страни. Од добиената анализа го креира и унапредува сопствениот развој на квалитетот на
наставниот процес;
Пошироката општествена заедница има придобивки од квалитетното образование во училиштето. Подигнато е нивото на квалитетот на
знаења и способности на корисниците на услугите од страна на локалниот бизнис сектор, услужните дејности и другите организации и
поединци. Општествената средина ги поттикнува и мотивира младите за стекнување на знаења, вештини и способности во наставата и
учењето.
Самоевалуацијата во системот на доживотното учење е емотивен генератор на индивидуалната и колективната свест за промена на
самите себеси, за унапредување на наставната работа во доближување кон потребите на нашите ученици.
Системот на евалуацијата е изграден со почитување на следните принципи:
Релевантност – предмет на евалуацијата се најбитните подрачја и аспекти на образовниот процес, значајни од аспект на јавно
прифатени образовни стандарди и преточени во операционализирани и препознатливи индикатори за квалитет.
Корисност – суштината на евалуацијата е корисна, од неа произлегуваат информации кои помагаат во планирањето на корективни,
иновативни и други акции кои се во функција на унапредување и задржување на квалитетот на наставата, учењето и резултатите на
учењето.
Изводливост – целта на евалуацијата е реална со предметот, условите, средствата, времето и кадарот.
Валидност – евалуацијата обезбедува сознанија за она што се однесува на објективен, доверлив, јасен и употреблив начин.
Транспарентност – содржи програми, нивоа на програмски барања, образовни стандарди и критериуми за вреднување, оценки кои
треба да бидат јасни и познати како на евалуаторот, така и на оној чија работа се евалуира и на сите останати заинтересирани актери во
образовниот процес.
Професионалност – организационите, методичките и техничките аспекти на евалуацијата се на ниво на современи професионални
стандарди, а тоа подразбира дополнително оспособување за планирање и реализирање на евалуација и самоевалуација.
Благовременост – временските процеси во кои се вршат евалуативните активности и повратните информации за резултатите од
евалуацијата се така планирани за да може да има корист оној кој што се евалуира и оној кој ја планирал евалуацијата од повратните
информации кои ги добиваат, односно да имаат време да преземат потребни корективни мерки или да донесат потребни одлуки
Достапност – информациите собрани во процесот на евалуација се во употреблива форма да му бидат соопштени на оној на кого се
однесуваат
Партиципативност – секогаш двете страни учествуваат во донесувањето на одлуки за евалуацијата (вработените и директорот)
Доброволност – важи за сите оние облици на евалуација кои не се со закон пропишани
Приоритететите добиени од самоевалуацијата ќе влезат во Годишната програма за работа на училиштето.
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SWOT АНАЛИЗА
Добро

Лошо – проблем

Се однесуваат на
организацијата –
училиштето

S
Силни страни

W
Слаби страни

Се однесуваат на
надворешната средина

O
Можности

T
Закани

Фази на спроведување на самоевалуација
1.Подготвителна фаза
• Се формираше тим на ниво на училиште од
наставници, стручни соработници и член од совет
на родители
• Формирање на работни групи од за секои од
седумте подрачја и дефинирање на :
• Подрачјата и индикаторите на квалитет
• Подиндикатори
• Методи и техники на самоевалуација
• Инструменти за прибирање на податоци
• Начин на прибирање и обработка на податоците

2.Фаза на реализација
3.Фаза на известување и усвојување
• Анализа на податоци и
• Наставнички совет
документација
• Општина Кривогаштани
• Усогласување на добиени
• Директор на училиште
наоди
• Училишен одбор
• (SWOT анализа и издвојување
на приоритети)
• Подготовка на поединечни
извештаи за самоевалвација за
секој од 7 те области
• Подготовка на заеднички
нацрт извештај за спроведена
самоевалвација
Комисија за спроведување на самоевалуацијата во ООУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани
Кривогаштани,
јуни, 2020 година
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Бр.
Индикатори за квалитет
Теми
1.1

Реализација на наставните
планови и програми

1.2

Квалитетот на наставните
планови и програми










Применувани наставни планови и програми
Прилагодување на наставните програми на деца со посебни образовни потреби
Избор на наставни предмети
Реализација на проширените програми
Родова и етничка рамноправост и мултикултурна сензитивност на наставните програми и
учебните помагала
Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наставните програми и
наставните помагала
Интегрирање на оштите (меѓупредметните) цели во образованието
Влијанието на наставниците и родителите врз наставните планови и програми



1.3

Воннаставни активности





Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности
Опфатеност на учениците со воннаставните активности
Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата на воннаставните активности

1.4

Планирања на
наставниците






Поддршка и следење на планирањата на наставниците
Индивидуални планирања на наставниците
Размена на искуства и информации при планирањето
Распоред на часови

1.5

Наставен процес

1.6

Искуства на учениците од
учењето











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 на учење
Атмосфера за учење
Поттикнување на учениците за преземање одговорност
Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето

1.7

Задоволување на
потребите на учениците




Идентификување на образовните потреби на учениците
Почитување на различните потреби на учениците во наставата
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1.8

Оценувањето како дел од
наставата





Училишна политика за оценување
Методи и форми за оценување
Користење на информациите од оценувањето во наставата

1.9

Севкупна грижа за
учениците

1.10

Здравје

1.11

Советодавна помош за
понатамошно образование
на учениците












Заштита од физички повреди и елементарни напогоди
Превенција од насилство
Заштита од пушење, алкохол и дрога
Квалитет на достапна храна
Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот
Грижа на учениците од социјално загрозени семејства
Хигиена и заштита од болести
Грижа за учениците со здравствени проблеми
Пружање помош при изборот на занимање/понатамошно образование
Грижа за учениците со емоционални проблеми

Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Теми:
1.1.1 Применувани
наставни планови и
програми

1.1 Реализација на наставните планови и програми

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
- Наставата целосно се организира и реализира согласно
 Наставни планови и програми
донесени од Министерството за
наставниот план за основното образование (деветгодишното
образование и наука;
образование). Училиштето ги нуди и ги реализира само
 годишната програма за работа на
наставните планови и програми изготвени од Бирото за развој
училиштето ;
на образованието и одобрени од Министерството за
 годишни и тематските планирања на
образование и наука. При реализацијата наставата нема
наставниците;
отстапувања од наставните програми.
 нормативните акти на училиштето
(статут);
- Наставните планови и програми доставени од Министерството
 стручните упатства и насоки за
за образование – Бирото за развој на образованието им се
операционализација на наставните
достапни на сите наставници (на веб страната од БРО), а
планови и програми (материјали од
наставниците редовно се запознаваат со измените и
обуки за нови наставни програми,
дополнувањата на наставниот план доколку ги има пред
прирачници);
почетокот на неговата примена.
 педагошката евиденција и
- Врз основа на наставните планови и програми, наставниците
документација (следење на
педагогот и директорот, извештаи)
пред почетокот на секоја учебна година изработуваат годишни и
 интегрирано планирање за екологија
8
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тематски планирања по сите наставни предмети (задолжителни
и изборни), за дополнителна и додатна настава и за слободните
ученички активности. Истите најдоцна до 1 септември ги
предаваатт кај директорот на училиштето во електронска или
печатена
форма.
Сместени
се
во
фолдери
во
компјутерот/канцеларијата на директорот на училиштето.
- Целосноста и соодветноста на истите се следи од страна на
стручните соработници и директорот. Од увидот кој го имаат
најголемиот број се целсно и соодветни, како и наменски –
изработени конкретно за учебната година.
- При изработката на наставните и други програми наставниците
од одделенска настава работат тимски и прават заеднички
планирања по одделенија и наставни предмети. Наставниците
од предметна настава работат тимски само во ретки случаи,
доколку различни наставници предаваат ист предмет, а поради
големината на училиштето тој број е мал.
- Одделенските раководители за часот на одделенската
заедница работат според програмата „Животни вештини“. Оваа
програма во прво одделение се планира и реализира во рамките
на редовните предмети.
- Најголемиот број наставници вршат интегрирано планирање
во своите планирања за настава со содржини од проектот:
„Интеграција на еколошкото образование во македонскиот
образовен
систем“
и
„Меѓуетничка
интеграција
во
образованието“ во делот на интеркултурно образование.
Поволемиот број наставници при планирањето обрнуваат
внимание во истите да биде застапен карактерот на средината
во кои учениците живеат.
- Сите наставници планираат, но согласно потребите се
реализира дополнителна и додатна настава во училиштето.
Дополнителната настава се реализира на барање од учениците
и нивните родители, но сепак најчесто по согледувањето на
наставникот за потребата од дополнување на знаењата кај






планирања за дополнителна и
додатна настава
извештаи за реализација на
наставата и вон-наставните
активности
записници од стручни активи
планирања од „Животни вештини“
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одредени ученици и по постигнатиот успех по класификациони
периоди (прво тромесечие, полугодие и трето тромесечие).
- Додатната настава се реализира според укажаната потреба,
најчесто доколку се работи со ученици кои се подготвуваат за
натпревари.
- Распоред за дополнителна и додатна настава се изготвува и
истакнува на огласна табла на месечно ниво, а потоа и се
работи според него.
- Дополнителната и додатната настава се планира од страна на
сите наставници, а се реализира врз основа на месечни
согледувања од нивна страна и дополнителни планирања на
учениците кои ќе учестуваат во истата. За реализацијата на
истата наставниците поднесуваат периодичен извештај.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина, карактерот на одржуваањето на дополнителната
настава се измени поради карактерот на самата настава, па
истата се одржуваше индивидуализирано, по потреба со
учениците на кои им беше потребна дополнителна помош.
- Дополнителната/Продолжителната настава на крајот од
учебната година за учениците кои не го совладале материјалот
и добиле негативна оценка по даден предмет се организира и
реализира во периодот по 10.06. и за неа се изготвува посебен
распоред. Во последниве две учебни години немаше ученици
упатени на дополнителна настава по завршувањето на учебната
година.
1.1.2 Прилагодување
на наставните
програми на деца со
посебни образовни
потреби

- Училиштето ги приспособува наставните програми речиси по
сите предмети за кои има потреба од прилагодување според
можностите на децата со посебни образовни потреби со помош
на дефектологот, психологот и педагогот.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на





стручните упатства и насоки за
операционализација на наставните
планови и програми (материјали од
обуки за нови наставни програми,
прирачници);
педагошката евиденција и
документација
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далечина со овие ученици се продолжи да се работи согласно
овие програми.
- Во училиштето образованието го остваруваат 6 ученици со
посебни образовни потреби. Овие ученици ,вклучени се во
редовната настава, се работи според индивидуални образовни
програми, и истите се изработени во консултација со
дефектологот.
Останува фактот што во училиштето имаме голем број други
ученици кои имаат потешкотии во совладување на материјалот ,
а посебна тешкотија при идентификувањето и работата со овие
деца претставуваат недоречените законски одредби, кои не ги
задолжуваат родителите или училишните служби за
задолжително упатување на Комисиско категоризирање за каков
вид попреченост станува збор.
- Со учениците кои имаат потешкотии во совладување на
одреден наставен материјал секој наставник прилагодува дел од
наставната програма за определен час (диференцијација) кога
има потреба и работи индивидуално со тој ученик/ци. Истото се
прави и при планирањето на дадениот час. Педагогот дава
стручна помош со совети и консултации со наставниците за
начинот на работа со овие ученици, а психологот и
дефектологот работат и ги следат овие ученици.
1.1.3 Избор на наставни - Училиштето нуди три (3) изборни предмети, според наставниот
предмети
план и можностите од наставен кадар според норматив со кои
располага училиштето.
- Постапката за избор на наставни предмети се применува во
целост, со доследно почитување на потребите и барањата на
учениците.
- На наставнички совет се предлагаат и се носи одлука кои
изборни предмети да се понудат на учениците за следната
учебна година.
- Родителите и учениците се запознаваат со наставните
програми за овие понудени изборни предмети на родителско -










програми за работа со ученици со
посебни образовни потреби
Програма за работа на педагогот и
психологот
дневни планирања од наставници
планирања за час

анкетите за, родителите и учениците
(анкети за избор на изборен
предмет);
Записник и одлука од наставнички
совет
Записници од родителските средби
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1.1.4 Реализација на
проширените програми

ученички средби. Оваа учебна година поради состојбата со
вирусот Ковид-19 и одлуката од 25.03.2020 година наставата да
се одвива на далечина, овие програми на родителите и учените
им беа дадени по електронски пат.
- Во мај или јуни се спроведуваат анкети со родителите и
учениците каде тие се изјаснуваат кој изборен предмет сакаат
да го изучуваат.
- Наставните предмети од листата на изборни предмети во
наставниот план, учениците ги избираат согласно желбите и
афинитетите, а во консултација и со одобрение на родителите.
- Проширена програма се реализира со учениците од прво до
трето одделение во сите училишта, а опфаќа прифаќање на
учениците, дружење, дополнителни информации за домашни
задачи, средби со родители, игра и друго.
Времетраењето на ова прифаќање и испраќање во секое од
училиштата е различно и зависи од потребите и навиките на
учениците да доаѓаат и заминуваат од училиште, но не е
пократко од 30 минути.

Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Теми:
1.2.1 Родова и етничка
рамноправост и
мултикултурна
сензитивност на
наставните програми и
учебните помагала
1.2.2 Интегрирање на
карактеристиките и
потребите на локалната
средина во наставните
програми и наставните
помагала




Одлука за проширена програма од
прво до трето одделение
Годишна програма на училиштето

1.2 Квалитетот на наставните планови и програми

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
- Училиштето досега нема добиено приговор или забелешка од Наставни програми
страна на наставници, ученици и родители од аспект на родова Учебници
и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност на
наставните планови и програми и учебните помагала, па од таа
причина ова се змета за соодветно застапено.
- Училиштето има изработено стратегија за прилагодување на
наставните планови и програми на карактеристиките на
локалната средина.
- Дел од наставниците во своите предмети ја користат оваа
стратегија при планирањето на наставните содржини. Постојат
добри примери на соодветно интегрирани особености на
локалната средина во наставните програми и наставните
помагала. (англиски јазик: проект „Моето место на живеење“,





Стратегија за прилагодување на
наставните планови и програми на
карактеристиките на локалната
средина
Планирања на часови, активности и
проекти
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1.2.3 Интегрирање на
општите
(меѓупредметните)
цели во образованието

1.2.4 Влијанието на
наставниците и
родителите врз
наставните планови и
програми

посета на објекти во блиската околина како дел од наставната
програма, користење на нагледни средства израбортени од
материјали од непосредната околина, запознавање со културата
и обичaите на средината и слично.)
- Училиштето им дава на наставниците насоки за вградување на
меѓупредметните цели во сите наставни програми што ќе се
реализираат. Наставниците ги почитуваат тие насоки при своето
планирање, па често во планирањата може да се сретанат исти
цели
како
следниве:
развивање
на
самодовербата,
иницијативноста, одговорноста, почитувањето на различноста и
основните човекови права и јакнење на свеста на учениците за
припадност на Република Македонија, како и цели кои се
поклопуваат во предметите кои се од исто подрачје: јазично,
општествено, природно – математичко, техничко.
- Училиштето преку формалните органи планира активности за
прибирање и разгледување мислења за наставните планови и
програми и учебните помагала од наставниците и од родителите
од аспект на нивната оптималност и ефикасност.
- Директорот и стручните соработници на училиштето вршат
следење на навременото предавање на планирањата од
наставниците, на нивната комплетност, соодветност со
Наставните планови и програми. Нивните забелешки и сугестии
се навремено и целосно дадени на наставниците.
- Наставниците кои работат со комбинирани паралелки се
соочуваат со тешкотии при реализацијата на наставните
програми, посебно оние кои работат со 4 и 5 одделенија од
аспект на немање доволно време за целосна реализација,
немање можност од интегрирање на содржините како во едно
така и меѓу повеќе одделенија, потешкотии при планирањето на
наставата во комбинираните паралелки поради преобемност на
часови во текот на денот.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина имаше одредени реакции од родителите за
преоптовареноста на учениците со домашни задачи и барања.
Сето ова беше доставувано до наставниците и навремено се
превземаа мерки за нивно намалување.







Насоки за планирање на наставата
и воннаставните активности
Глобални и тематски планирања

Резултати од истражувањето
Следење на планирањата од
наставниците
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
1.3 Воннаставни активности
Теми:
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
1.3.1 Обем и
- Подрачјето на воннаставните активности во нашето училиште ги
 анкетите за учениците за избор на
разновидност на
СУА
опфаќа:
слободните
ученички
активности,
екскурзиите,
планираните и

програми за работа на СУА
општествено корисната работа, јавната и културна дејност,
реализираните
 програма за изведување на
заедницата на учениците, грижата за здравјето на учениците,
воннаставни
екскурзии
професионалната
ориентација
и
ученичките
натпревари.
активности
 програма за општествено –
Согласно капацитетот на училиштето (материјални средства и
корисна работа
наставен кадар) се нудат повеќе воннаставни активности и учество
 програма на заедницата на
ученици
на учениците во истите.

програма за грижа за здравјето на
- Слободните ученички активности за учениците (популарни како
учениците
секции) во училиштето се организираато од неколку наставници од
 план за учество на натпревари,
предметна и од сите наставници во одделенска настава. На
конкурси и др. Манифестации
наставнички совет се одлучува кои секции ќе им се понудат на

учениците, а потоа секој ученик преку анкета се изјаснува во кои
(најмногу 2) ќе учествува. Слободните ученички активности се
планираат, реализираат како посебни часови/активности и се
евидентираат во дневникот на паралелката од страна на
одговорните наставници.
- Со Годишната програма за работа на училиштето се планираат
колку и какви ученички екскурзии ќе се изведуваат, а согласно
правилникот за реализација на ученичките екскурзии. Пред
реализацијата на екскурзијата одговорните за истата поднесуваат
програма за одвивање на ексурзијата, а по завршувањето –
извештај за одвивањето на екскурзијата. Одложувањето
(неодржувањето) на екскурзиите е со одлука на Наставнички
совет, како и изведувањето на дополнителни, непланирани
екскурзии. Пред изведувањето на секоја екскурзија се известува
Општината, БРО и локалната полициска станица. Сите екскурзии
се финансираат од страна на родителите на учениците, бидејќи
училиштето нема такви материјални можности. Пред секое
изведување на екскурзија родителите се прашуваат и известуваат
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за истата преку Советот на паралелката, на родителска средба
или преку Советот на родители.
- Oпштествено корисната работа на учениците е насочена кон
реализирање на планирани активности со програмата на
училиштето, како и учество во активности во соработка со
локалната средина. Најчесто се состојат во уредување на
просторот во училиштето и училишниот двор, но и учество во
други, надворешно организирани активности („Ден на акција“, „Ден
на екологијата“ и слично).
- Ученичката заедница како највисока форма на организирање на
учениците активностите ги реализира според однапред изготвена
програма за работа и тоа на ниво на паралелка, координирана од
одделенските раководители и на ниво на училиште, координирана
од стручните соработници. Од учебната 2019/2020 година
согласно Закон, ученичката заедница се преименува во Ученички
парламент, а се избра и ученички правобраните.
- Ученичките натпревари се реализираат по однапред предвиден
план, по оние предмети каде се организираат од верифицирани
здруженија. Истите се организираат на училишно, општинско,
регионално и државно ниво. Наши ученици учествуваат на
нјголемиот број од нив.
- Јавната и културна дејност во училиштето се реализира врз
основа на програма која е дел од Годишната програма, а ја
изготвува и координира Комисија формирана за оваа цел.
Активностите ги реализираат и евидентираат одговорните
наставници и раководителите на паралелките. Овие активности се
состојат од: свечености, приредби, манифестации, средби,
настани, се она што придонесува да се афирмира работата на
училиштето.
- Учениците учествуваат и на голем број конкурси во текот на
учебните години, на оние на кои ќе добиеме покана и за кои ќе
покажат желба да учествуваат.
1.3.2 Опфатеност на
учениците со

- Најголемиот број ученици се вклучени барем во една
воннаставна активност за поддршка на личниот и социјалниот



програми за работа на СУА, програма за изведување на
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воннаставните
активности

1.3.3 Вклученост на
учениците во изборот и
планирањето на
работата на
воннаставните
активности

развој, без оглед на нивниот пол, етничката припадност и
социјалното потекло. Училиштето обезбедува услови за
вклучување на учениците од семејства со низок социо-економски
статус во воннаставните активности. Не се прави воопшто разлика
за овие ученици при нивното вклучување во воннаставните
активности.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина, дел од воннаставните активности делумно, а дел
воопшто не се реализираа, зависно од можноста истите да се
реализираат на далечина.
- Учениците се вклучуваат во воннаставните активности според
сопствен избор и желба.
- Секој ученик има право да одбере најмногу две слободни
ученички активности во кои ќе учествува, но потоа доколку има
многу пријавено се прави позитивна селекција од страна на
наставникот, но се води сметка најголемиот број ученици да
учествуваат барем во една слободна активност.
- Наставниците се тие кои предлагаат кој вид на слободна
активност ќе се реализира, но сепак го земаат предвид и
интересот на учениците од минатите учебни години. Препораката
на наставникот е пресудна во планирањето на содржината на
работата, но се остава дел од планирањата во вид на предлози од
учениците да се внесат во програмата за работа.
- Во останатите воннаставни активности учениците учествуваат
согласно нивните способности, можности и афинитети, пред се
почитувајќи ги нивните желби.
- Видлив е трендот на масовно и многубројно учество на
учениците во воннаставните активности.












екскурзии
програма за општествено –
корисна работа
програма на заедницата на
ученици
програма за грижа за здравјето на
учениците
план за учество на натпревари,
конкурси и др. Манифестации
програма за проф. ориентација на
учениците
Програми за работа на СУА
Анкети за ученици за избор на
СУА
Програми за воннаставните
активности
Извештаи за воннаставни
активности
Дневникот на паралелката
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
1.4 Планирања на наставниците
Теми:
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
1.4.1 Поддршка и
- Во училиштето има пропишани приоди за планирање и утврдени
 Насоки за планирање на
следење на
процедури за поддршка и следење на планирањето на
наставата и воннаставните
планирањата на
наставата.Планирањата на наставниците се следат од директорот
активности
наставниците
и стручните соработници. Директорот и стручние соработници
 Евиденција за следење на
вршат увид во доставените планирања од наставниците во
планирањата
посебен образец за таа намена (Прилог 3.). Доколку нешто
недостасува или се смета дека не е доволно, на состанок на
наставнички совет му се посочува на наставникот што уште треба
да достави.
1.4.2 Индивидуални
- Сите наставници изготвуваат индивидулни тематски и годишни
 Годишни и тематски планирања и
планирања на
планирања на наставните содржини. Истите ги вклучуваат целите
дневни подготовки ( навремена
наставниците
на наставата по теми, очекуваните исходи, временска рамка,
проверка на годишните и
одделение, планирани писмени работи, планирање на часови за
тематските планирања и нивна
нови содржини и повторување, оценување, форми и методи на
реализација )
работа, наставни средства и помагала, но исто така вклучуваат и
 Пропишана интерна процедура за
наставни содржини од областа на екологијата, планирана
следење на планирањата на
меѓупредметна интеграција, примена на ИКТ во наставата, како и
наставниците
интегрирани мултикултурни активности.
 Евидентни листови / инструменти
- Наставниците исто така изработуваат и планирања за
за следење на планирањето на
дополнителна настава која се изведува во текот на целата учебна
наставниците
година со распоред на активностите седмично во согласност со
 Разговор со директор, стручна
наставниот план но и додатна настава како и слободни ученички
служба и наставници
активности. Додатната и дополнителната настава е реализирана
 Записници од состаноците на
со учениците од второ до осмо одделение согласно месечните
професионалните заедници –
постигнувања на учениците.
активи
- За учениците со посебни потреби кои се интегрирани во
 Инструменти за следење и
редовната настава изработуваат посебна – индивидуализирана
вреднување на планирањата и
програма за работа со нив.
подготовката на наставникот
- Во дневните подготовки посебно внимание во планирањето се
посветува на целите и исходите од часот, деловите на часот а во
нив активностите и на наставниците и на учениците во текот на
сите делови од часот, исто така се внесуваат активностите со
децата со посебни активности и оние кои имаат потешкотии во
усвојувањето на наставната содржина но и планирањето и
давањето на домашна работа за ефективно користење на времето
од страна на учениците и наставниците
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1.4.3 Размена на
искуства и
информации при
планирањето
1.4.4 Распоред на
часови

- Наставниците континуирано соработуваат и непречено си
помагаат. Најчесто тоа го прават преку стручните активи, но
наставниците исто така соработуваат и со наставници - колеги од
други училишта но и со советниците од БРО кои ги изготвуваат
наставните програми по предметите.
- Распоредот на часови го прави назначен наставник во соработка
со комисија формирана од страна на директорот, почитувајќи го
најдобриот интерес на детето, но и според просторните и
кадровските можности на училиштето. Наставата се изведува во
две смени во централното училиште поради просторот за работа
бидејќи дел од централаната училишна зграда во реализација на
општината е наменета за детска градинка и во една смена во
подрачните училишта.






Насоки за планирање на
наставата и воннаставните
активности
Записници од стручни активи
Докази за кореспонденција
Извештај на училиштето

Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
1.5 Наставен процес
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
1.5.1 Наставни форми и - Наставниците користат избрани наставни методи и средства кои
 Различни користени форми и
методи
одговараат на индивидуалните стилови на учење на учениците
методи во наставата кои се
како и на нивните способности и вештини. Негуваат и начини и
наведени и во тематските
вештини за индивидуализиран пристап кон некои ученици кои
планирања и во дневните
покажуваат потешкотии во совладувањето на наставните
подготовки
содржини како и посебен индивидуален пристап кон учениците со
 ИКТ во наставата, изработки
посебни потреби. Користат и ИКТ во наставата како еден најнов
селектирани во папки по секој
пристап кон усвојувањето на наставните содржини и
наставен предмет одделно
остварувањето на целите на наставата.
 Индивидуализирани тестови на
- Континуирано се работи со учениците во парови, мали групи или
знаење
цела паралелка. Исто така некои од наставниците изработуваат и
 Евидентни листи за следење на
диференцирани тестови на знаење за секој ученик одделно
наставата
според неговите способности и знаења.
 Годишни, тематски и дневни
- Наставниците ги поттикнувааат учениците на соработка и
планирања
креативност . Учениците во процесот на учење се поттикнуваат
 Инструменти за следење и
на истражување, работа со сопствено темпо, соработка и
вреднување на наставникот и
интеракција и се подготвуваат за да го искористат наученото во
наставата во целост
секојденвната практика.
 Извештаи од реализацијата на
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
наставата на далечина
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина, наставниците направија делумни прилагодувања во
начинот на реализацијата на наставата во делот на наставните
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1.5.2 Избор на задачи,
активности и ресурси

1.5.3 Интеракција меѓу
наставниците и
учениците

1.5.4 Приод на
наставникот кон
учениците

форми, методи и стратегии.
- Во наставата се применуваат избрани наставни средства и
ресурси кои одговараат на возраста, стилот на учење и
способностите на учениците од страна на поголем број
наставници.
- Задачите што се работат на училиште или дома се добро
испланирани и поврзани со работата на учениците на часовите и
се приспособени на индивидуалните можности на учениците.
- Голем број од наставниците користат различни ресурси и
приоди во наставата со што им се излегува во пресрет на
различните образовни потреби на учениците, на учениците им се
дава можност за избор и работа по сопствено темпо.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина активностите и задачите за учениците беа
прилагодувани согласно далечинското учење.
- Во нашето училиште постои едно одлично ниво на соработка со
учениците кое пред се се темели врз взаемна доверба дека
заеднички и активно го градиме процесот на учење и дека и
наставниците но и учениците се активни субјекти во овој долг
процес, а тоа го потврдуваат и резултатите од прашалниците.
- На почетокот од секоја учебна година учениците по секој
наставен предмет се информирани од предметните наставници
за целите
на предметот кои треба да се постигнат, за
очекуваните исходи и критериумите за оценување кои секој
ученик треба да ги постигне за да ја добие посакуваната оценка.
Сето ова се темели на соработка, разговор, мотивација, а не на
доминација од страна на наставниците
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина, интеракцијата меѓу учениците и наставниците се
одвиваше на поинаков начин.
- Наставникот им приоѓа на учениците со почит, без предрасуди и
стереотипи. Подеднакво ги почитуваат учениците бидејќи секој
ученик е посебна личност без оглед на полот, спосбностите,
социо – економската полжба или етничка и верска припадност.
Постои една непречена комуникација и соработка на секое поле
за да децата бидат релаксирани и тогаш кога имаат некаков друг















дневни планирања од наставници
глобални и тематски планирања
Планирања на часови, активности и
проекти
Извештаи од реализацијата на
наставата на далечина.

инструмент за следење и
вреднување на изведбата на
наставниот час;
инструмент за следење и
вреднување на водењето и текот
на наставниот час;
инструмент за следење и
вреднување за воспоставување
клима во паралелката;
инструмент за следење и
вреднување на комуникацијата на
наставникот со учениците;
прашалници за наставниците и за
учениците;
инструмент за следење и
вреднување на изведбата на
наставниот час;
инструмент за следење и
вреднување на водењето и текот
на наставниот час;
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проблем надвор од училиштето го
наставници и стручните соработници.

споделат

со

своите





1.5.5 Следење на
наставниот процес

- Како што се следи планирањето и оргаизацијата на наставата
од страна на директорот и стручните соработници, така се следи
и реализацијата на наставата.
- Нашето училиште има пропишана интерна процедура за
следење на наставниот процес која што доследно и редовно се
применува. Секој наставник се посетува на час најмалку два пати
во полугодие од страна на директорот и стручните соработници.
- Посетите резултираат со квалитетна повратна информација за
сите аспекти на следениот час а се во насока на подобрување на
наставната практика и наставниот процес во нашето училиште.
- Училиштето има изработено и сопствени протоколи кои го
пропишуваат и опишуваат процесот на следење на
реализацијата на наставата предвидувајќи ги и инструментите
кои се наменети за тоа. Во училиштето постои и практика на
размена на искуства преку следење на работата од колеги од
стручниот актив. Наодите од овој вид следење исто така се
користат за подобрување на наставниот процес.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина, следењето на наставата се одвиваше преку
доставување на извештаи за реализацијата, како и присуство на
директорот и стручните соработницо во дел од групите.







инструмент за следење и
вреднување за воспоставување
клима во паралелката;
инструмент за следење и
вреднување на комуникацијата на
наставникот со учениците;
прашалници за наставниците и за
учениците;
Анкетни прашалници – наставници
/ученици
Интервју со стручна служба
Увид во обрасците за следење на
часови
Пртокол за следење на квалитетот
на наставата
Извештаи од реализацијата на
наставата на далечина

Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
1.6 Искуства на учениците од учењето
Теми:
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
1.6.1 Средина на
- Имајќи ги предвид социоекономската средина и финансиско Протокол за поддршка на
учење
материјалната состојба на училиштето, средината за учење во
учениците во учењето
училиштето задоволува. Се гради една стимулирачка и
 Ѕидни весници и постери од
мотивирачка средина за учење.
ученички изработки
- Директорот на училиштето обезбедува безбедна, уредна и
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1.6.2 Атмосфера за
учење

пријатна училишна средина, со обезбедено дежурство во двете
смени на наставата од страна на дежурни наставници. Распоредот
на дежурство е дел од распоредот на часовите.
- Учениците и родителите го доживуваат училиштето како
безбедна, стимулативна, инклузивна и мотивирачка средина, што
поттикнува интерес за учење. Заедничкиот училиштен простор е
естетски уреден. Трудовите на учениците се изложуваат на видни
и соодветни места (во училницата и во училиштето). Секој ученик
добива можност да има изложен труд.
- Секој наставник во рамките на своите индивидуални креативни и
инвентивни можности е максимално ангажиран за создавање на
пријатна атмосфера на своите часови.
- За време на часот дел од наставниците ги охрабруваат
учениците самостојно и критички да мислат, да поставуваат
прашања и да изведуваат заклучоци за она што го учат.
- Наставниците не ги искажуваат слабите страни на учениците
пред други ученици.
- Во училиштето постои добра интеракција меѓу учениците,
учениците и наставниците, учениците и стручните соработници и
се разбира директорот со вработените и учениците која што
интеракција создава една пријатна атмосфера за работа и
соработка помеѓу сите овие вклучени субјекти во наставниот
процес.
- Наставниците создаваат пријатна и релаксирана атмосфера за
учење на часовите, применувајќи стратегии со кои ги вклучува
сите ученици да учествуваат во работата.
- Дел од наставниците применуваат современи наставни форми и
методи на работа за да учењето претставува една состојба во која
ученикот ќе учи за знаење и примена на наученото а не за оценка.
За жал може да се констатира дека многу од учениците и покрај
трудот од наставниците сеуште се мотивирани од оценката.
- Наставниците на родителските средби не ги искажуваат слабите
страни на секој ученик поединечно, но за таа цел се свикуваат и
индивидуални средби со родителите. Родителските средби се
користат за разгледување на постигањата на целата паралелка, а
резултатите се соопштуваат индивидуално на родителот преку
давање на евидентни листови.















Дипломи и признанија за освоени
места на натпревари
(општински,регионални и државни)
Прашалник за ученици
одделенски дневници
записници од родителски средби
(групни и индивидуални)
следени часови кои исто така се
евидентирани во оделенските
дневници од страна на
директорот, педагогот како и
инспекторите од ДПИ и
советниците од БРО при општина
Прилеп.
Анкетни прашалници за
родителите и ученицит
Увид во евиденцијата на
стручната служба
Програма за работа и извештаи на
ученичката заедница
Од записници на Заедницата на
ученици во соработка со
стручната служба
записниците на родителските
средби
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1.6.3 Поттикнување на
учениците за
преземање
одговорност

1.6.4 Интеракција на
учениците меѓу себе и
со возрасните во
училиштето

- На учениците им се задаваат различни одговорности: дежурство,
претседател, заменик и секретар на одделенската заедница,
учество во Заедницата на ученици/ученички парламент на ниво на
училиште, ученички правобранител. за да потоа тоа го пренесат
пред своите соученици и ги известат за се што е нивна
одговорност во соработка со стручните служби на училиштето.
- Во одделенската заедница и Заедницата на ученици, учениците
имаат можност да го кажат своето мислење за некои проблеми во
училиштето и истите да се пренесат до надлежните.
- Постои и тим за техничка поддршка при работата со
компјутерите кој заедно со наставникот по информатика во вид на
слободна активност
редовно ја проверува исправноста на
компјутерите.
- Некои од наставниците кои сметаат дека треба да назначат
ученик за проверка на домашните задачи на учениците
задолжуваат ученици и му даваат таква одговорност, кои потоа на
наставникот му реферираат за редовноста на исполнување на
домашните задачи кај учениците во одделението.
- Исто така учениците имаат одговорност која што секој наставник
ја поттикнува кај нив уште со самото доаѓање во училиште, за
процесот на учење и нивните одговорности во тој процес како на
пример после секоја завршена наставна содржина, домашна
задача, подготовка за проект, учество на натпревари и приредби
и.т.н
- Учениците се поттикнуваат на позитивни ставови и културно
однесување како спрема своите врсници така и спрема возрасните
вработени во училиштето. Ученците сметаат училиштето низ
организирани форми поттикнува, мотивира и остварува соработка
меѓу учениците и возрасните во училиштето.
- Учениците заеднички работат на различни проекти во и надвор
од наставата во групи со различен состав и големина.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина, интеракцијата меѓу учениците и со возрасните беше
специфична и отежната и поради карактерот, а и поради
чувствителната состојба.










Протокол за поддршка на
учениците во учењето
Прашалници за ученици,
наставници и родители
Увид во евиденцијата на
стручната служба
Програма за работа и извештаи на
ученичката заедница
Од записници на Заедницата на
ученици во соработка со
стручната служба

Протокол за поддршка на
учениците во учењето
Анкети за ученици
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
1.7 Задоволување на потребите на учениците
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
1.7.1 Идентификување
- Наставниот кадар и стручните соработници систематски ги
 Протокол за поддршка на
на образовните
идентификуваат образовните потреби на учениците, како и
учениците во учењето
потреби на учениците
пречките во процесот на учење на секој ученик и преземаат
 План за поддршка на учениците
активности за нивно остварување, односно за нивно
со потешкотии во учењето
отстранување.
 Разговори на педагогот со
- Наставниците ги идентификуваат потребите на учениците и
наставниците
потешкотии во учењето кај секој ученик. Доколку не можат сами да
 Извештаи од следени часови се справат со истите, се обраќаат кај стручните соработници, кои
евиденција на стручната служба
им нудат поддршка, стручни совети и насоки како да работат со
 Тестови на знаење
учениците.
 Планирање од додатната
- Училиштето има процедура за работа со ученици со потешкотии
настава и СУА и водење
и ученици со посебни образовни потреби.
евиденција за нивното
- Со надарените ученици се работи на СУА и на додатната
реализирање и тоа секој
настава но најчесто пред одржување на натпревари, а истата се
наставник поединечно
организира по сите наставни предмети по избор на учениците и
 Одделенски дневници
препорака на наставниците.
(реализација на додатна,
- Во училиштето се идентификуваат ученици со ПОП – ученици за
дополнителна иСУА)
кои родителите донесле соодветна потврда од лекар за нивната
 Програма на слободните
попреченост. За овие ученици се изработуваат ИОП на почетокот
ученички активност
на годината а програмите се реализираат истовремено со
редовните програми и во дополнителната настава од страна на
наставниците во консултација со стручните соработници.
1.7.2 Почитување на
- Поголем број од наставниците во процесот на поучување
 Протокол за поддршка на
различните потреби на
користат различни интерактивни техники, со што им даваат
учениците во учењето
учениците во наставата можност на учениците со различни стилови на учење да научат
 Протокол за следење на
најмногу што можат. Во оценувањето користат најразлични
напредокот
техники со кои ги мотивираат учениците да го постигнат својот
максимум. Користат интерактивни техники и игри, често се користи
групната работа и работата во парови, но не се исклучува и
индивидуализирана настава според потребите на часот. Исто
така се користат и техники на формативно оценување и следење
(самооценување, меѓусебно оценување, нумерички скали, чек
листи, анегдотски белешки, пишана повратна информација, бура
на идеи, анкети, интервјуа и сл.)
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
1.8 Оценувањето како дел од наставата
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
1.8.1 Училишна
- Училиштето применува позитивни законски прописи што го
 Протокол за поддршка на
политика за оценување регулираат оценувањето. Има дефинирана политика за
учениците во учењето
оценувањето чија основна цел е да го поддржи процесот на
 Протокол за следење на
учење.
напредокот
- Училиштето има свој правилник за оценување на учениците, има
 Правилник за оценување на
изработено општи критериуми за оценување на учениците,
учениците
критериуми по предмети како и критериуми за оценување на
 Општи критериуми за оценување
учениците со потешкотии во учењето.
на учениците
 Критериуми за оценување на
- Сите наставници имаат изработено свои усогласени критериуми
учениците со потешкотии во
за оценување на учениците по соодветниот предмет, со кои ги
учењето
запознаваат родителите и учениците на почетокот на учебната
 Етички кодекс на оценување
година.
 Портфолија на учениците
- Училишната политика за оценувањето е согласно државните
 Одделенски дневници
критериуми и стандарди за оценување на учениците и промовира
 Записници од увиди на ДПИ,
оценување кое го поттикнува секој ученик за максимални
БРО и стручна служба и
постигања согласно неговите можности
директор
 Записници од родителски средби
 Наставнички портфолија
 Список на ученици упатени на
дополнителна
 Коригирани планирања од
наставниците
 Досиеа од ученици
1.8.2 Методи и форми
- Наставниците континуирано го следат и оценуваат напредокот
 Протокол за поддршка на
за оценување
на учениците и при тоа користат различни методи и инструменти
учениците во учењето
на оценување што на секој ученик му овоможуваат на најдобар
 Протокол за следење на
начин да ги искаже своите постигања.
напредокот
- Учениците се вклучени во процесот на оценување преку
 увид во педагошката евиденција
самооценување, меѓусебно оценување, водење протфолија и сл.
и во документацијата;
- Информациите добиени од оценувањето наставниците ги
 користени инструменти за
користат за да го евалуираат и подобрат планирањето и
оценување (тестовите на
спроведувањето процесот на учење и настава.
знаење, листи за про верка,
- Училиштето редовно ги известува родителите за напредокот на
бодовни листи);
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нивните деца, по два пати во едно полугодие, усно и писмено.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на
далечина, се изменија и методите и формите на оценување на
учениците.
Се
преферираше
формативно
оценување,
континуирано следење и електронско портфолио на учениците.








1.8.3 Користење на
информациите од
оценувањето во
наставата

примери на оценети ученички
трудови;
записници од стручните
активи,наставнички совет;
анкети/интервјуа со учениците и
наставниците;
анкети и интервјуа со
родителите;
евиденција на наставниците за
остварените средби и соработка
со родителите;
интерни акти/кодекси на
училиштето;
Протокол за поддршка на
учениците во учењето
Протокол за следење на
напредокот

- Најголем број од наставниците редовно им даваат повратни

информации на учениците за нивната работа, оценката е јавна и
се соопштува по нејзиното запишување и за истата се дискутира

со учениците.
- Информациите добиени од следењето и оценувањето на
учениците се корисат за планирање на дополнителните часови, а
кај дел од наставниците и за подобрување на планирањата за
следната учебна година.
Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
1.9 Севкупна грижа за учениците
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
1.9.1 Заштита од
- Училишниот менаџмант секоја учебна година води грижа
 Протокол за целосна
физички повреди и
инфрасктруктурата да е безбедна и да не претставува потенцијална
поддршка на учениците
елементарни напогоди
опасност од повреди на учениците. Училиштето пропишува мерки и
 Веб страна на училиштето
активности за безбедност на учениците во текот на наставата во
училишната зграда и надвор од неа и тоа: куќен ред со кој се
предвидени одредби, правила и задачи за сите вработени во
училиштето, за учениците и родителите кои треба да се придржуваат
кон истите
- Со цел да се овозможи непречено одвивање на целокупната
воспитно-образовна работа училиштето има оперативен план за
заштита и спасување од пожари и елементарни непогоди и формира
тимови.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на далечина
на учениците редовно им се споделуваа совети за заштита од
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заразни болести, се даваа преораки за зачувување на менталното
здравје.
1.9.2 Превенција од
насилство

1.9.3 Заштита од
пушење, алкохол и
дрога
1.9.4 Квалитет на
достапна храна

- Училитето има пропишана процедура во вид на протокол за
превенција од насилство. Доколку се забележи појава на ментална
или физичка злоупотреба, се интервенира без одложување, од страна
на дежурните наставници, одделенските раководители, самите
ученици или стручните соработници, а потоа се вклучуваат и
родителите и заеднички се работи на надминување на негативните
состојби, како и зајакнување на довербата Улоги и одговорности во
случај на насилство кој кога и на кој начин интервенира:
Дежурен наставник • Дежура • Воочува и пријавува случај на
насилство • Го известува раководителот на паралелката • Ги
известува стручните соработници
Одделенскиот раководител: • Го воочува случајот на насилство и
реагира веднаш • Го спречува насилството • Разговара со учесниците
• Ги информира родителите и ги повикува на разговор • По потреба
соработува со стручните соработници • Ги следи резултатите од
преземените мерки Стручните соработници: • Ги воочуваат
случаите на насилно однесување и веднаш реагираат • Го
известуваат раководителот на паралелката и соработуваат • По
потреба разговараат со родителот • Предлагаат мерки за заштита • Ги
следат ефектите • По потреба соработуваат со други установи • Го
евидентираат случајот
Учениците: • Воочуваат случаи на насилно однесување • Бараат
помош од наставниците или стручните соработници • Пријавуваат кај
одделенскиот раководител или стручните соработници
- Училиштето со правилникот за однесување забранува пушење,
консумирање алкохол и дистрибуција и консумирање на наркотични
супстанции и во училиштето не се пуши, не се доаѓа во
алкохолизирана состојба и не се консумира алкохол и не се
дистрибуираат и користат наркотични супстанции.
- Училиштето им нуди на учениците организирана исхрана, но веќе
шест години со ред не постои интерес кај нив и нивните родители за
истата.
- Во училиштето за време на наставните и воннаставните активности
како и на часот на одделенската заедница се разговара за здрава
исхрана.
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1.9.5 Поддршка на
учениците со телесни
пречки во развојот

1.9.6 Грижа на
учениците од социјално
загрозени семејства

- УИТ изготвува училишна политика за поддршка на учениците со
телесни пречки. За да овозможи пристапност во училиштето има
рампа, ученикот/паралелката учи на првиот кат.
- За да се подобрат условите во оваа насока училкиштето соработува
со локалната самоуправа, Советот на родители, невладини и други
организации.
• Инклузивниот тим за ученик овозможува врсничка поддршка за
движењето во училишната зграда и училишниот двор
• Инклузивниот тим внимава на распоредот на часови (движењето од
една во друга училница да биде по најсоодветен пат) и внимава на
непреченото движење во училница.
- Во училиштето има пропишана процедура – одлука за
обезбедување материјални средства за учениците кои заради
социјалната загрозеност на нивните семејства, не се во состојба да ја
следат наставата под исти услови како другите ученици и да
учествуваат во воннаставните активности, што бараат вложување
дополнителни средства. На овие ученици им се обезбедува училишен
прибор, им се партиципира трошокот за екскурзии (целосно или
делумно), се обезбедуваат други средства, притоа училиштето
соработува со родителите, локалната заедница и деловната
заедница. Исто така во сето тоа се вклопуваат Програмата за работа
на ученичката заедница и Акцискиот план за оштествено - корисна и
хуманитарна работа кои во своите активности планираат и
реализираат хуманитарни акции за собирање материјални средства
(храна, облека, обувки).
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на далечина,
се покажа дека околу 3-5% од учениците поради социјалната состојба
не се во можноста да ја следат наставата на далечина, немаа
компјутери, телефони и интернет. Училиштето не беше во можност да
помогне но исите ги испрати како информација до МОН.
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
1.10 Здравје
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
1.10.1 Хигиена и заштита - Директорот овозможува соработка со Здравствениот дом - Секоја
 Протокол за целосна
од болести
година се организираат систематски прегледи, имунизација на
поддршка на учениците
учениците и стоматолошки прегледи.
 Годишна програма за
- Хигиената во училиштата не е на задоволително ниво, но се прават
работа на училиштето;
напори истата да се одржува на пристојно ниво.
 куќен ред;
- Тоалетите за наставниците и за учениците се чисти и дезинфицирани
 записници од органите на
во секое време од денот.
училиштето;
- Ходниците и скалите се чистат најмалку два пати во смена, подот и
 записници од
мебелот во училниците се чистат пред почетокот на секоја смена,
надлежните органи за
другиот училиштен простор барем еднаш во текот на денот, а
контрола на хигиената и
прозорците, вратите и другиот инвентар на месечно ниво.
здравјето на учениците;
- Дворот на централното училиште е дотрајан и нерамен, но чист од
 педагошка евиденција и
отпадоци и земјените површини иако се малку се позеленети и редовно
документација;
се одржуваат.
 увид во училишниот
- Во дворот на училиштето, во секоја училница и во ходниците има
простор;
корпи за отпадоци и училиштето воспитно делува учениците да ги
 извештај од реализирани
фрлаат отпадоците во нив.
еколошки проекти и
- Во подрачните училишта училишните дворови се оградени и со тревна
акции од воспоставените
површина која е погодна за голем број активности со учениците.
еколошки стандарди за
- Училиштето има програма за превенција од заразни болести.
одржлив развој;
- Сите вработени редовно вршат систематски прегледи, а истото се
 санитарни книшки на
овозможува и за учениците во училиштето каде доаѓаат екипи на
вработените.
здравствени работници и ги вршат истите.
- Училиштето води грижа за здравјето на учениците и во таа смисла, во
согласност со училишната здравствена политика, реализира активности
детерминирани во програмата за работа на училиштето во врска со
грижата за здравјето на учениците која е составен дел на Годишната
програма за работа на училиштето.
- Се води сметка учениците секогаш правовремено да бидат запознаени
со актуелни здравствени теми од страна на компетентни лица – лекари.
Се следи и организираат систематските прегледи на учениците (4 во
текот на школувањето на секое дете), имунизацијата и систематските
стоматолошки прегледи.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и одлуката
од 25.03.2020 година наставата да се одвива на далечина, посебно се
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обрна внимание на хигиената и безбедноста на вработените и
учениците:
- редовно се чистеа и дезинфицираа просториите,
- се почитуваа протоколите
- состаноците се одвиваа онлајн
- учениците се повикуваа еден по еден
- вработените присуствуваа во мали групи се работеше на
оддалеченост, во посебни простории.
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1.10.2 Грижа за
учениците со
емоционални и
здравствени проблеми

- Стручните соработници преку родителите, одделенските раководители
и предметните наставници ги добиваат потребните сознанија во однос
на ученици со физички и ментални здравстевни проблеми, како и оние
со образовни потреби или пост- конфликтни трауми. Како резултат на
овие сознанија се преземаат:
• Индивидуални разговори со ученикот, доколку се идентификува
проблем или се чувствуваат одредени промени во неговото
однесување, најпрво со одделенскиот раководител, некој од
предметните наставници во кои ученикот има доверба или со стручните
соработници;
• Индивидуални разговори со родители;
• Соработка со одделенските заедници;
• Во одредени случаи се советува ученикот да побара стручна помош во
соодветни институции.
• На почетокот на секоја учебна година преку одделенските
раководители се известуваат учениците и родителите доколку сметаат
дека има потреба да информираат за здравствената состојба на
ученикот да достават известување и документ за емоционалната и
здравствената состојба до одделенскиот раководител или стручните
соработници.
• За учениците кај кои се утврдило дека имаат одредени здравствени
проблеми, одделенскиот раководител или стручните соработници ги
известуваат наставниците и другите ученици (доколку за тоа има
потреба), со цел да им се даваат работни задачи и задолженија кои
одговараат на нивните способности и можности.
• Доколку учениците имаат здравствени проблеми кои подразбираат
подолготрајно отсуство, учениците и родителите се упатуваат на
разговор кај стручните соработници и врз основа на состојбата се
регулира случајот според постојната законска регулатива.
• Стручните соработници ги запознаваат наставниците со состојбата на
ученикот за да можат да излезат во пресрет на потребите на ученикот
• За помошта која учениците можат да ја добијат од стручните
соработници, училиштето ги информира учениците и родителите преку
одделенските раководители и тоа: - на родителските средби; - на
индивидуалните средби со родителите; - на одделенските часови преку писмено известување доколку се појави проблем - преку групно
советување на родители и ученици.
• За учениците кои поради хронично заболување или посериозни
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повреди подолго време отсуствуваат од редовната настава,
инклузивниот тим предлага процедури за поддршка во учењето. По
потреба и во договор со семејството на ученикот, тимот организира
посета и поучување на ученикот од страна на соученици.
• УИТ прибира податоци за учениците со емоционални потешкотии, без
оглед на причината – семејно насилство, семејна негрижа, развод на
родителите, болест во семејството, постконфликтни трауми.
• УИТ во соработка со родителите и релевантните институции –
здравствените установи, центрите за социјална работа, полицијата,
пронаоѓа решенија, нуди соодветна помош и поддршка за справување
со предизвиците.
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учење 1.11 Советодавна помош за понатамошно образование на
учениците
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
1.11.1 Пружање помош
- Професионалната ориентација на учениците се реализира согласно
 Протокол за целосна
при изборот на
соодветна програма. Главен акцент е ставен на учениците во
поддршка на учениците
занимање/понатамошно завршните одделенија и нивното насочување за соодветен избор на
 Програма за професионална
образование
средно училиште.
ориентација на учениците
- Стручните соработници изготвуваат и реализираат програма за
 Извештаи од реализирани
професионална ориентација на учениците. Согласно програмата, тие
активности/ записници
ги информираат учениците за можностите за понатамошно
 Евиденција во денвниците
школување.
на паралелката
• Училишниот инклузивен тим води грижа посебно да се посвети
 Веб страна на училиштето
внимание на професионалната ориентација и советување на
учениците со ПОП и за таа цел соработува со стручните соработници,
одделенските раководители и родителите.
• Учениците на посебни часови се запознаваат со можните професии
и училишта, со конкурсот за запишување и можностите за
запишување во средно училиште, се согледуваат нивните склоности
кон одредена професија, се водат индивидуални разговори, групни
разговори, разговори со родители, се овозможува посета на средни
училишта и др.
• Училиштето ги информира учениците и родителите за помошта што
можат да ја добијат од стручните соработници во однос на
професионалната ориентација.
• Редовно се одржуваат работилници од страна на стручните
соработници со цел согледување на ученичките интереси и
способности, прашалник за учениците од деветто одделение за
понатамошна професионална ориентација и слични активности во
насока на професионалната ориентација.
• Учениците навремено се запознаваат со конкурсите за упис во
средните училишта, се организира посета на учениците на средни
училишта и се овозможува презентација на средните училишта во
училиштето.
• Информациите кои ги добиваат учениците се јасни, прецизни,
релевантни и актуелни (информации од средните училишта,
информативен материјал, книги, брошури кои се достапни во
електронски облик)
• Се обезбедува адекватна и стручна помош од страна на стручните
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соработници и наставниците кои постојано го следат напредокот на
учениците и им помагаат доколку е потребно и на родителите и на
учениците при вистинскиот избор на идната професија на децата.
• Учениците имаат прилика и поддршка од училиштето да учествуваат
на отворените денови кои ги организираат средните училишта за
нивниот избор на идната професија.
- Оваа учебна година поради состојбата со вирусот Ковид-19 и
одлуката од 25.03.2020 година наставата да се одвива на далечина,
материјалите за нивната професионална ориентација им беа
доставувани онлајн на учениците.

Констатации, собрани податоци од прашалниците:

Прашалник за наставници - анализа
Наставниците во однос на реализацијата на наставните планови и програми во најголем број се изјасниле дека:
- Планирањата ги прават во согласност со донесените програмски документи од Министерството за образование и наука и ги
реализираат во пропишаниот обем;
- Ги информираат родителите за целите на наставните планови и програми што се реализираат;
- Ги почитуваат дидактичко-методичките упатства и инструкции дадени во наставната програма;
- При планирањето ги земаат предвид разликите на учениците во напредокот, знаењето и искуството;
- Планираат и подготвуваат задачи со различни нивоа на тежина;
- Планирањата ги приспособуваат според можностите на децата со посебни образовни потреби и
- Врз основа на нереализираните планирани задачи, утврдени со анализа на резултатите од работата, вршат корекции на
планирањата.
Наставниците во однос на квалитетот на настанвините програми во најголем број се изјасниле дека:
- Во училиштето преку формални органи се планираат активности за прибирање и разгледување мислења за наставните планови и
програми и учебните помагала од наставниците
- Во наставата користат добри примери на соодветно интегрирани особености на локалната средина во наставните програми и
наставните помагала;
- Покренуваат иницијативи за изменување и дополнување на наставните планови и програми до Министерството за образование и
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наука и до БРО;
Помал дел од наставниците во однос на ова подрачје се изјасниле дека:
- Изработуваат наставни материјали потребни за часот во соработка со учениците.
- Во сите наставни програми вградуваат меѓупредметните цели.
Во однос на реализацијата на наставата, наставниците во најголем број се изјасниле дека:
- Користат разновидни наставни форми и методи (вклучувајќи и употреба на ИКТ во наставата) за работа со учениците индивидуално,
во мали групи или со целата паралелка
- Имаат воспоставено добра комуникација со учениците, еднаков приод взаемна почит и поддршка.
- Учениците ги поттикнуваат активно да учествуваат во наставата и нивниот придонес го ценат;
- Учениците ги ангажираат заеднички да работат на различни проекти, во и надвор од наставата, во групи со различен состав и
големина
- Систематски ги идентификуваат образовните потреби на учениците, пречките во процесот на учење на секој ученик и преземаат
активности за нивно отстранување.
- Во процесот на поучување користат различни техники со што им даваат можност на учениците со различни стилови на учење да
научат најмногу што можат
- Во оценувањето користат различни техники со што ги мотивираат учениците да учат и да го постигнат својот максимум.
- Обезбедуваат поддршка во редовната настава на учениците кои имаат тешкотии воучењето, како и на надарените ученици.
- Во текот на целата учебна година реализираат дополнителна настава по сите предмети за кои учениците пројавуваат тешкотии во
учењето.
- Реализираат додатна настава за учениците кои покажуваат значителни резултати во определени области.
Наставниците во однос на реализирањето на воннаставни активности во најголем број се изјасниле дека:
- На учениците им даваат помош и подршка во изработката на проекти;
- Ги насочуваат и охрабруваат учениците да учествуваат и да се подготват за натпревари;
- Ги вклучуваат учениците во една воннаставните активности без оглед на нивниот пол, етничката припадност и социјалното потекло и
според нивен сопствен избор;
- Секоја можност ја користат да ги пофалат и да оддадат признание за успехот на учениците;
- Учениците имаат можност да ги изразат своите креативни способности во наставата и во вон наста вните активности;
- Успехот што го пстигнувааат учениците со помош на наставниците секогаш е правилно наградуван .
Наставниците се изјасниле дека за својот придонес во работата од училиштето не добиле профалба, признание или награда.
Во однос на севкупната грижа за учениците најголемиот број наставинци се изјасниле дека:
- севкупната грижа за учениците од секој аспект е добра и соодветно се пружа;
- хигиената на училиштето е на средно ниво
Во однос на меѓусебите односи во училиштето најголемиот број од наставниците се изјасниле дека:
- Однесувањето на наставниците во училиштето, меѓусебно и во однос со учениците е со взаемно уважување
- Информирани се за дејноста што стручните соработници ја извршуваат во училиштето.
- Вклучени се во процесот на планирање, реализација и донесување одлуки во училиштето.
- Комуникацијата со директорот е редовна, коректна и достапна
- Директорот јасно ги пренесува плановите и информациите за подобрување на работата
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- Слободени се да побарам помош и поддршка од стручните соработници
- Кон сите ученици се однесуваат подеднакво без оглед на пол,способност,етничка припадност и социјално потекло за време на часот
- Им укажуваат на учениците како да ги препознаат и како да се справат со конкретни ситуации поврзани со дискриминација и
насилство.
о наставниците се спроведе и посебен прашалник во однос искуствата со наставата на далечина. Еве ги резултатите
релевантни за ова подрачје:
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Родителите во однос на воннаставните активности во најголем број се изјасниле дека:
- Запознат/а сум со воннаставните (слободните) активности кои се организирани од училиштето
- Моето дете секоја година учествува во слободните активности во училиштето (секциите).
- Моето дете учествува во натпревари, конкурси, изложби, соработка, екскурзии, акции, манифестации, приредби, фестивали
и други воннаставни активности кои ги организира училиштето.
- Моето дете може да учествува во воннастаставните активности во училиштето според сопствен избор
- Учениците, со помош и поддршка од наставникот работат на проекти
- Во училиштето се промовираат постигнувањата на учениците во сите области, во училишните и вонучилишните активности:
се наградуваат, пофалуваат.
Во однос на наставниот процес, родителите во најголем број се изјасниле дека:
- Наставникот користи разновидни наставни форми и методи (вклучувајќи и употреба на ИКТ во наставата) за работа со
учениците индивидуално, во мали групи или со целата паралелка.
- Наставниците се однесуваат со учениците на начин кој промовира взаемно почитување, помош, соработка и разбирање.
- Учениците се поттикнуваат активно да учествуваат во наставата и нивниот придонес се цени.
- Наставниците користат позитивни приоди да ги мотивираат учениците преку пофалби.
- Трудовите на учениците се изложуваат на видни и соодветни места (во училницата и во училиштето). Секој ученик добива
можност да има изложен труд.
- Училиштето, низ организирани форми, поттикнува, мотивира и остварува соработка меѓу учениците и возрасните во
училиштето
- Наставниците во процесот на поучување користат различни техники со што им даваат можност на учениците со различни
стилови на учење да научат најмногу што можат.
- Во оценувањето се користат различни техники со што ги мотивираат учениците да учат и да го постигнат својот максимум.
- Вработените во училиштето се совесни и учтиво се однесуваат со нивното дете.
- Вработените постојано се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците за време на одморите, приемот на
учениците и нивното заминување од училиште
- Дисциплината на учениците за време на часовите и одморите не задоволува.
Родителите негативно се изјасниле во однос на хигиената во училиштето.
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Во однос на реализацијата на наставните планови и програми, најголем број ученици се изјасниле дека:
- Наставниците им даваат задачи и задолженија со различни нивоа на тежина
- Училиштето им нуди три (3) изборни предмети, од кои може со родителот да изберат кои ќе ги учат
Во однос на воннаставните активности, најголем број ученици се изјасниле дека:
- Работат на проекти, со помош и поддршка на наставникот.
- Учествуваат во различни културни, музички, спортски и други активности
- Наставникот им помага адекватно да се подготват за натпреварот.
- Имаат можност да учествувам во натпревари, конкурси, манифестации, фестивали, настани, приредби и слично
Голем број ученици се изјасниле дека намаат добиено пофалба, признание или награда од учииштето.
Во однос на севкупната грижа во училиштето:
- Учениците негативно се искажале во однос на безбедноста на инфраструктурата во училиштето (мебелот, скалите,
подовите, кровот, прозорите, струјните места, дворот, итн.)
А позитивно се изјасниле дека:
- Наставниците, а посебно одделенскиот раководител се секогаш спремни за разговор со нивните родители
- Наставниците и стручните соработници им укажуваат како да ги препознаат и како да се справуваат со конкретни ситуации
поврзани со дискриминација и насилство.
- Во училиштето ги учат да ја почитуваат сопствената и и културатаи традиција на на другите етнички заедници во нашата
земја
- Кога имам проблем во врска со учењето знаат каде да се обратат за да добијам совет и како да го надминат тоа.
Во однос на наставата најголем број ученици се изјасниле дека:
- Училиштето во текот на целата учебна година реализира дополнителна настава по сите предмети за кои учениците
пројавуваат тешкотии во учењето
- Наставниците редовно ги известуваат за нивниот успех, им ги соопштуваат оценките и им даваат повратна информација.
- Во училиштето редовно се пофалуваат позитивните постапки и успехот на учениците.
Како проблем учениците го истакнале немањето пристап до интернет и можноста да посетуваат работни места кај
родителите од учениците.

SWOT анализа на подрачјето 1.

Предности:

Слабости:

- Во однос на планирањето и реализацијата на наставните планови и
програми во училиштето се планираат и реализираат согласно насоките
дадени од БРО и од МОН.
- И покрај потешката финансиска состојба, сепак се воведуваат и
реализираат најразлични форми и методи, вклучувајќи ИКТ во наставата.
- Редовно планирање и реализација во наставните планови и програми
дополнителна, додатна и СУА во наставата.
- Коректен однос, позитивна клима, одговорност и добра соработка меѓу
наставници-ученици, наставници-родители.

- Поретко и послабо се изработуваат наставни материјали
потребни за часот во соработка со учениците.
- Поретко се вградуваат меѓупредметните цели.и
интегрираат во различни предмети
- Дисциплината на учениците за време на часовите и
одморите не е на завидно ниво.
- Хигиената не е на задоволително ниво.
- Учениците ретко добиваат пофалба, признание или
награда од училиштето.
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- Подеднакво прифатени и третирани сите ученици без разлика на нивната
социјална, етничка или родова припадност, способност и можности.
- Голем број ученици вклучени во слободните ученички активности , како и
во многу други воннаставни активности.
- Изработка и реализација од страна на наставниците на посебни ИОП за
учениците со ПОП.
- Демократски пристап при оценувањето на учениците, секој ученик е
навремено известен за сопствениот успех по наставните предмети, а исто
така и родителите.
- Училиштето соодветно се грижи за безбедноста на учениците, води грижа
за нивниот престој во и надвор од училишната зграда, за нивниот безбеден
превоз.

- Безбедноста на инфраструктурата во училиштето
(мебелот, скалите, подовите, кровот, прозорите, струјните
места, дворот, итн.) не е на завидно ниво
- Тешкотии со пристапот до интернет
- Не се посетуваат работни места кај родителите од
учениците.

Можности:

Закани:

- Поголема соработка со локалната заедница.
- Менување на приоритетите од страна на оснивачот.
- Поголема заложба и активирање на бизнис секторот

- Слабата финансиска состојба,
- Немањето доволно просторни можности на училиштето,
- Слабата социо–економска положба на семејствата од
учениците и на локалната заедница во целост.
- Околу 3-5% од учениците поради социјалната состојба
отежнато ја следеа наставата на далечина, немаа
компјутери, смартфони и интернет.

Резултати:
Јаки страни:
- Наставните планови и програми се во согласност со донесените програмски документи од Министерството за образование и наука и
истите се реализираат во пропишаниот обем.
- Училиштето нуди три (3) изборни предмети, а постапката за избор на наставни предмети се применува во целост,
- Училиштето реализира проширена програма
- Голем број од учениците учествуваат во слободните ученички активности и во други воннаставни активности и тоа само врз основа на
нивните интереси.
- Учениците, работат на проекти, учествуваат во различни манифестации и постигнуваат високи успеси на натпревари од различни
области што се организираат на локално и државно ниво. Истите добиваат соодветна материјална и друга поддршка од училиштето.
- Со децата со посебни образовни потреби, вклучени во редовната настава, се работи според приспособени индивидуализирани наставни
програми
- Планирањата од наставниците редовно се следат од страна на директорот и стручните соработници и редовно се подобруваат.
- Наставниците воведуваат и реализираат најразлични форми и методи, вклучувајќи ИКТ во наставата.
- Редовно планирање и реализација во наставните планови и програми дополнителна, додатна и СУА во наставата.
- Коректен однос, позитивна клима, одговорност и добра соработка меѓу наставници-ученици, наставници-родители.
- Подеднакво прифатени и третирани сите ученици без разлика на нивната социјална, етничка или родова припадност, способност и
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можности.
- Демократски пристап при оценувањето на учениците, секој ученик е навремено известен за сопствениот успех по наставните предмети,
а исто така и родителите.
- Училиштето соодветно се грижи за безбедноста на учениците, води грижа за нивниот престој во и надвор од училишната зграда, за
нивниот безбеден превоз.
Слаби страни:
- Поретко и послабо се изработуваат наставни материјали потребни за часот во соработка со учениците.
- Поретко се вградуваат меѓупредметните цели.и интегрираат во различни предмети
- Дисциплината на учениците за време на часовите и одморите не е на завидно ниво.
- Хигиената не е на задоволително ниво.
- Учениците ретко добиваат пофалба, признание или награда од училиштето.
- Безбедноста на инфраструктурата во училиштето (мебелот, скалите, подовите, кровот, прозорите, струјните места, дворот, итн.) не е на
завидно ниво
- Тешкотии со пристапот до интернет
- Не се посетуваат работни места кај родителите од учениците.
- немање доволно време за целосна реализација, немање можност од интегрирање на содржините како во едно така и меѓу повеќе
одделенија, потешкотии при планирањето на наставата поради преобемност на часови во текот на денот.
- во предметна настава нема многу можност за меѓупредметно интегрирање,
- не се покренува иницијатива за изменување и дополнување на плановите и програмите поради временската некомпатибилност на
програмите.
Предлог на мерки за подобрување на квалитетот на работата:
1. Учениците целосно да се вклучат во изборот и изготвувањето на програмите за работа на воннаставните активности
2. Покренување иницијатива за изменување и дополнување на плановите и програмите од аспект на можности за меѓупредметно
интегрирање во предметна настава,
3. Зголемување на практиката за изработка на наставни материјали потребни за часот во соработка со учениците.
4. Подобрување на дисциплината на учениците за време на часовите и одморите.
5. Проширување на обемот на воннаставни активности
6. Учениците почесто да се пофалуваат и наградуваат од страна на училиштето.
7. Подобрување на хигиената
8. Подобрување на безбедноста на инфраструктурата во училиштето (мебелот, оградите од скалите, таваните, дворот, итн.)
9.Подобрување на пристапот до интернет
10. Зголемување на просторните можности на училиштето заради работење во една смена и за реализација на повеќе воннаставни
активности
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Подрачје 2: Постигањето на учениците
Бр Индикатори за квалитет Теми
.
2.1

Постигање на учениците







Следење на постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност по наставните
предмети и по квалифакциони периоди
Подобрување на постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност
Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, на надарените ученици и учениците со
посебни образовни потреби
Подобрување на постигнувањата на учениците преку редовната и дополнителната/додатната
настава
Следење на постигнувањата на учениците при премин од еден во друг циклус и од едно во друго
ниво на образование

2.2

Задржување/ осипување
на учениците






Опфат на учениците
Редовност во наставата
Осипување на учениците
Премин на учениците од едно во друго училиште

2.3

Повторување на
учениците



Учениците што не ја завршуваат годината

2.4
.

Следење на напредокот
на учениците




Водење на евиденција за индивидуален напредок на учениците
Анализа на напредокот на учениците по паралелки

Оддели во рамките на подрачјето:
2.1. Постигање на учениците
2.2. Задржување/ осипување на учениците
2.3. Повторување на учениците
2.4. Следење на напредокот на учениците
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Подрачје 2: Постигањето на учениците
Теми:
2.1.1 Следење на
постигнувањата на
учениците од различен
пол, етничка
припадност по
наставните предмети и
по квалифакциони
периоди

2.1.2 Подобрување на
постигнувањата на
учениците од различен
пол, етничка
припадност

2.1. Постигање на учениците

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Наставата во училиштето се изведува на македонски наставен јазик.
 Училишните програми и
Настава се реализира според наставниот план.
извештаите;
Училиштето располага со комплетни податоци за постигањата на
 самоевалуацијата;
учениците од различен пол, по наставни предмети, паралелки, низ
 записниците од стручните
квалификациони периоди во секоја учебна година.
органи
на
Поединечните постигања на ученици се следат од една во друга
училиштето,Училишниот
учебна година и податоците се користат за понатамошните анализи по
одбор,
Советот
на
одделенија, по пол, по предмети за стручната служба, активите и
родители;
наставничкиот совет, за подобрување на успехот.
 извештаите од стручната
Во текот на учебната година, податоците за постигањата на учениците
служба; -резултатите од
уредно се внесени во дневникот на паралелката (книжен и електронски),
интегрална евалуација.
евидентните листови на учениците, сведителствата, главните книги и во
 анализите на успехот;
извештаите.
 анкетите/интервјуата
сонаставниците, родителите
и учениците;
 увидот на час од страна на
инспекцискиот тим;
 досиејата на учениците,
 дневници,
 евидентни листи.
Поединечните постигања на ученици се следат од една во друга
 Училишните програми и
учебна година и податоците се користат за понатамошните анализи по
извештаите;
одделенија, по пол, по предмети од страна на наставниците, стручната
 самоевалуацијата;
служба, активите и наставничкиот совет, за подобрување на успехот.
 записниците од стручните
Во текот на учебната година, податоците за постигањата на учениците
органи на училиштето,
уредно се внесени во дневникот на паралелката (книжен и електронски),
 Училишниот одбор,
евидентните листови на учениците, полугодишните и годишните
 Советот на родители;
извештаи.
 извештаите од стручните
Училиштето прави и со споредбени анализи на успехот во сите учебни
соработници; -споредбените
години, и се предлагаат мерки за подобрување на состојбите. За
прегледи на резултатите од
постигањата на учениците се дискутира на одделенски и наставнички
оценувањето
(државни,
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2.1.3Идентификација на
учениците со тешкотии
во учењето, на
надарените ученици и
учениците со посебни
образовни потреби

2.1.4 Подобрување на
постигнувањата на
учениците преку
редовната и
дополнителната/додатн
ата настава

2.1.5Следење на
постигнувањата на

совети, како и на ниво на активи.
Според мислењето на поголемиот број наставници и родители,
мотивацијата кај учениците за подобрување на постигањата и воопшто
за учење, постојано е во пад.
Успехот кој го постигнуваат момчињата е секогаш послаб од оној кај
девојчињата. Овој проблем e разгледуван, но проблемот на крај сепак се
сместува во севкупната немотивираност на учениците, посебно на
момчињата за учење.
Во училиштето постои пропишана процедура на систем за
идентификација на ученици со потешкотии во учењето и надарени
ученици. Идентификување на ученици со потешкотии во учењето и
надарени ученици се врши преку набљудување и оценување од страна
на предметните наставници, потоа преку разговори со одделенските
раководители, стручни соработници и родителите, како и разговори на
ниво на стручни активи, се следи нивниот напредок и се интервенира
кога е потребно.
Поретко се идентификуваат и помалку се работи со надарените ученици
во училиштето. Основни форми каде тие се вклучуваат се слободните
ученички активности и додатната настава.
За учениците со потешкотии во наставата и учењето се вклучени
образовни асистенти.
Дополнителната настава значително го подобрува успехот на
учениците. Дополнителна и додатна настава во училиштето се планира
и се реализира. Но, за нивна реализација постојат неколку потешкотии,
а тоа најчесто се оптовареноста на учениците со фондот на часови и
термините за превоз на учениците со нивното место на живеење. Овие
проблеми успешно ги надминуваме последниве две години со
ефективност во распоредот на часови за дополнителна настава кој се
менува месечно за да може да се опфатат сите ученици по сите
предмети каде им е потребна дополнителн помош.
Посебно треба да се нагласат добрите постигања на учениците од ова
училиште на натпревари, како резултат на залагањата на наставниците
и работењето на учениците. Учениците учествуваат и освојуваат
награди на голем број на регионални и државни натпревари, по повеќе
наставни предмети, но се уште е потребно и нивно поголемо
мотивирање за ангажирање во воннаставните активности.
Постои формално следење на постигањата на учениците од еден во
друг циклус и се превземаат активности за надминување на разликите
















регионални,
училишни
натпревари);
анализите на успехот;
анкетите/интервјуата
со
наставниците, родителите и
учениците;
програмата
за
дополнителна настава
Прилагодено
наставно
планирање за учениците со
потешкостии во учењето
Записници од средби на
професионалните заедници
записниците од стручните
органи на училиштето,

анкетите за родителите и
учениците
евиденција на редовната и
дополнителната настава
планирање на редовната и
дополнителната настава

споредбени извештаи
потврди за прием на
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учениците при премин
од еден во друг циклус
и од едно во друго ниво
на образование

што се јавуваат при таквите ситуации.
- Се следат постигањата на учениците при премин од одделенска во
предметна настава и се анализираат причините за евентуалните
разлики.
- Делумно се следат и анализираат постигањата на учениците при
премин во средно училиште.



ученици во средните
училишта
записници од стручните
органи во училиштето

Подрачје 2: Постигањето на учениците 2.2. Задржување/ осипување на учениците
Констатации, собрани податоци:
Теми:
2.2.1Опфат
на
учениците

Извори на
податоци
Училиштето има систем за добивање на податоците за опфат на учениците од реонот. Секоја учебна
 Записници на
година децата кои согласно Законот треба да се запишат во прво одделение во ПУ и централното
директор,
училиште целосно се опфатени. Најголемиот број се запишуваат во мај согласно законот, а мал број
 Записници на
подоцна - ако има повратници од странство или ново доселени.
стручните
Овој пат исклучок беше направен при уписот за наредната година кој се изврши во месец јуни
соработници
поради корона вирусот.
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2.2.2.
Редовност
во
наставата

Редовноста на учениците систематски се следи во училиштето од страна на одделенските
раководители, стручните соработници, наставничкиот совет.
Најмногубројно неоправдано изостанување се забележува во повисоките одделенија. Во врска со
ова, одделенските раководители во соработка со стручните сорааботници на училиштето редовно
имаат советодавни средби со учениците и родителите со цел нивно информирање, изрекување на
педагошки мерки на учениците и преземање на соодветни чекори за подобрување на редовноста.
За ова училиштето има пишана процедура, а кај стручните соработници постои уредна евиденција и
документација, во пишана и во електронска форма.
Во училиштето има интерен Правилник за изрекување на педагошки мерки. Исто така, во
училиштето има дежурство на наставниците за време на одморите, што придонесува за редовноста
на часовите.







Дневници
записници од
родителски
средби
Правилник за
изрекување
на педагошки
мерки на
учениците
Записници на
стручни
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2.2.3
Осипувањ
е на
учениците
2.2.4
Премин на
учениците

соработници
распоред на
дежурства
Записници од
Совет на
родители
Распоред на
дежурни
наставници

Во училиштето се следи осипувањето на учениците од страна на стручните соработници и според
нивна анализа најчеста причина за осипувањето е преселување на друго место за живеење.



Записници на
стручни
соработници

Училиштето ја почитува постапката за премин на ученици од едно училиште во друго. При преминот
во друго училиште ги доставува значајните информации за образовниот развој на ученикот, а при
прием на ученик од друго училиште ги бара истите информации и ги зема предвид при

Педагошка
евиденција и
документација
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од едно во
друго
училиште

понатамошната образовна работа со ученикот.
Задржувањето на учениците е добро иако како можна закана за училиштето се јавува намалувањето
на бројот на учениците заради пад на наталитетот.

Подрачје 2: Постигањето на учениците
2.3. Повторување на учениците
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
2.3.1 Ученици што не ја
Во минатите две учебни години во ОУ„Манчу Матак“ – Кривогаштани
 Записници на стручни
завршуваат годината
нема ученици кои ја повториле учебната година.
соработници,
 увид од комплетната педагошка
евиденција и документација
Подрачје 2: Постигањето на учениците
2.4. Следење на напредокот на учениците
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
2.4.1 Водење на
Поединечните постигања на ученици се евидентираат и следат
 евидентни листи.
евиденција за
поединечно кај секој наставник, од една во друга учебна година и
 досиејата научениците,
индивидуален напредок податоците се користат за понатамошните анализи по одделенија, по
 дневници,
на учениците
пол, по предмети од страна на наставниците, стручните соработници,
активите и наставничкиот совет, за подобрување на успехот.
2.4.2 Анализа на
напредокот на
учениците по паралелки

Наставниците редовно ги следат и анализираат постигањата од
учениците по паралелки, разговараат за истите, изготвуваат извештаи
по квартали и истите ги доставуваат до стручните соработници,
раководниот кадар и се целосно достапни за сите други наставници,
за родителите и за самите ученици. Резултатите од анализите се
користат за подобрување на воспитно – образовниот процес.





споредбени извештаи
анализите на успехот;
споредбените прегледи на
резултатите од оценувањето
(државни, регионални,
училишни натпревари);
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Тврдења
3.81
Нашето училиште располага со податоци за постигањата на учениците по пол, по сите наставни предмети на
полугодие и крај на година.
3.93
Училиштето планира и презема конкретни активности за континуирано подобрување на постигањата на учениците.
3.73
Во нашето училиште се идентификуваа и континуирано се следат учениците кои имаат тешкотии во учењето и
надарените ученици.
3.74
Најголемиот број наставници им обезбедуваат поддршка во редовната настава на учениците кои имаат тешкотии во
учењето, како и на надарените ученици.
3.63
Успешните и помалку успешните ученици добиваат различни задачи
3.85
Училиштето во текот на целата учебна година реализира дополнителна настава по сите предмети за кои учениците
пројавуваат тешкотии во учењето.
3.59
Реализирам додатна настава за учениците кои покажуваат значителни резултати во определени области.
3.74
Со талентираните ученици се работи преку други облици на работа вон редовната настава (додатна наства, секција,
истражувачка работа...)
3.88
Училиштето систематски ја следи редовноста на учениците (според полот, етничката припадност и социјалното
потекло).
3.93
Училиштето ги анализира причините за отсуство од наставата (и неоправдано и оправдано) и навреме презема
конкретни активности што обезбедуваат зголемување на редовноста.
3.37
До завршување на основно образование нема осипување.
3.85
Нашето училиште при преминот во друго училиште ги доставува значајните информации за образовниот развој на
ученикот, а при прием на ученик од друго училиште ги бара истите информации и ги зема предвид при
понатамошната образовна работа со ученикот.
3.81
Водам целосна и уредна евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик и за
неговиот/нејзиниот развој
3.85
Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, наставниците и родителите за постигањата
на учениците
3.67
Подготвувам редовни извештаи и анализи по квартали за својата паралелка врз основа на индивидуалните
евиденции на учениците
3.70
Изготвените извештаи и анализи по паралелки ги доставувам на увид на стручната служба и раководниот кадар и се
целосно достапни за сите други наставници, за родителите и за самите ученици
3.73
Резултатите од анализите се користат за подобрување на воспитно – образовниот процес
Најголемиот број наставници редовно ги следат и анализираат постигањата од учениците, разговараат за истите, редовно држат
дополнителна и додатна настава и водат евиденција за индивидуалниот напредок на учениците
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Тврдење
Училиштето во текот на целата учебна година реализира дополнителна настава по сите предмети за кои учениците
пројавуваат тешкотии во учењето
Со талентираните ученици се работи на додатна наства, секција, проекти итн.
Училиштето соработува со родителите за да ја зголеми редовноста на учениците во наставата
Наставниците водат евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик и за неговиот/ нејзиниот
развој и редовно не известуваат за истите
Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, класните/ предметните наставници и
родителите за постигањата на учениците

3.76
3.69
3.58
3.22
3.43

Родителите се сосема задоволни со начинот на кој училиштето ги следи и подобрува постигањата на нивните деца и задолни се
со информирањето за тоа.
Тврдење
Наставниците редовно не информираат за нашите постигања (оценки).
Начинот на кој се учи во училиштето е интересен и ми овозможува да работам со сопствено темпо и начин на учење
Успешните и помалку успешните ученици добиваат различни задачи
Наставниците не организираат така што успешните да им помогнат на помалку успешните ученици
Училиштето во текот на целата учебна година реализира дополнителна настава по сите предмети за кои учениците
пројавуваат тешкотии во учењето
Училиштето во текот на целата учебна година реализира додатна настава за учениците кои покажуваат значителни
резултати во определени области
Редовно доаѓам на училиште, отсутвувам само кога сум болен/болна.
Се случува да задоцнам на часовите.
Наставниците водат евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик и за неговиот/нејзиниот
развој и редовно не известуваат за истите
Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручна служба, класните/предметните наставници и
родителите за постигањата на учениците.

3.53
3.23
3.15
3.18
3.64
3.03
3.83
2.21
3.41
3.55

Најголемиот број од ученици исто така е задоволен од начинот на кој училиштето ги следи и подобрува нивните постигања,
запознаени се со одржувањето и можноста за учество во дополнителната и додатна настава
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Предности:
Можности:
 Училиштето има дефинирано политика за оценувањето со
Училиштето ги информира учениците и родителите за
конкретно напишани критериуми од страна на секој наставник.
помошта што можат да ја добијат од стручните
 Стручниот актив значаен дел од програмата посветува на
сработници во однос на професионалната ориентација.
подобрувањата на успехот на учениците.
Учениците навремено се информираат и запознаваат со
 Поголема ангажираност на самите наставници за изнаоѓање на
можноста за уписите во средните училишта.
начини, методи и форми кои допринесуваат за подобрување на
постигањата кај учениците.
Слабости:
Закани:
 Неможноста на училиштето да обезбеди финансиски
 Немотивираноста на наставниците/учениците за постигнување
средства потребни за обуки на наставниците.
на повисоки резултати.

Инволвирањето на политиката во образованието.
 Ненаградувањето на успешните практики и неможноста за
 Неможноста на наставниците самостојно финансиски да
напредување во кариерата.
си обезбедат/покријат потребната обука.
 Намалување на бројот на учениците поради намалувањето на
наталитетот во општината.
 Зголемување на бројот на ученици кои имаат тешкотии во
учењето и преземање на мерки за нивниот напредок.
Резултати:
Јаки страни:
1. Постигнувањата на учениците во рамките на училиштето се следат и соодветно се вреднуваат. При појава на негативен тренд во
рамките на постигањата се превземаат активности истиот да биде спречен.
2. Родителите се редовно информирани за постигањата на учениците.
3. Создадена е стимулативна средина во која учениците сакаат да учат и напредуваат.
4. Училиштето ги запазува законските процедури при премин на учениците од едно во друго училиште.
5. Во училиштето се одвива ефикасна дополнителна настава според месечни распореди.
Слаби страни:
1. Намалување на мотивацијата кај учениците за подобрување на постигањата и воопшто за учење.
2. Учениците кои имаат тешкотии во учењето се идентификуваат од страна на наставникот и стручните соработници и се преземаат мерки
и се следи нивниот напредок, во доменот на можностите, но потребно е потемелен пристап.
3.Надарените ученици се идентификуваат инцидентно и се поттикнуваат за учество на натпревари, слободни активности, проекти и
слично, но нема друг систем за идентификување и преземање мерки за работа со овие ученици.
4.Континуирано намалување на бројот на учениците поради намалување на наталитетот во општината.
Предлог на мерки за подобрување на квалитетот на работата:
1. Надминување на проблемот со немотивираноста на учениците за учење преку зголемување на квалитетот на наставата;
2. Организирање на работилници, советодавни разговори за ученици и родители за подигнување на свеста за значењето на учењето и
знаењето;
3. Спроведување на систем за идентификување и преземање мерки за работа со надарените и учениците со тешкотии во учењето.
5. Истражување на причините за намалувањето на постигањата на учениците по периоди.
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Констатации, собрани податоци:

Извори на податоци

3.1.1 Број на
вработени и
соодветност на
наставниот кадар

Воспитно – образовната работа ја реализираат 14 одделенски наставници и 18 предметни
наставници кои се вработени во нашето училиште. 5 наставници од нашето училиште
помали помал фонд на часови дополнуваат и во други училишта, а двајца наставници
дополнуваат во нашето училиште од друго. Од октомври, 2019 година по добиена
согласност се реализира тандем настава во наставата по физичко и здравствено
образование за учениците во прво одделение. Во училиштето работат и тројца стручни
соработници: педагог, психолог и специјален едукатор и рехабилитатор кои се со соодветно
образование.



3.1.2 Ефективност
и распоредување
на кадарот

Директорот на училиштето работи согласно сопствената програма за работа предвидена за
тековната учебна година, а ги поттикнува и учествува во сите активности во училиштето.
Редовно се следи воспитно – образовната работа преку посета на часови и се следи
педагошката евиденција и документација. Од крајот на ноември настана промена во
раководниот кадар и сега в.д. директор на училиштето е Даниела Мицеска. За
ефективноста и распоредувањето на кадарот во училиштето задолжен е директорот на
училиштето. Распределбата се врши на почетокот од секоја учебна година и при тоа се
зема предвид соодветноста на кадарот, потребите од задоволување на фондот на часови
како и желбата на учениците/родителите (за изборните предмети). При пократки отсусвта
на наставниците (1-2 дена) се прават ефективни замени со други наставници/стручни
соработници или се доработуваат часовите во другите денови; а при подолги отсуства
навреме се обезбедува замена.











полугодишен
и
годишен извештај,
годишна програма
за
работа
на
училиштето,

разговори
со
директорот;
полугодишен
и
годишен извештај,
годишна програма
за
работа
на
училиштето,
Правилник
за
систематизација,
Записници
од
наставнички совет
Распоред на часови

Распоредот на училиштето го изработува наставник вработен во училиштето, притоа
претходно се консултира со директорот, стручните соработници и наставниците. Ова
придонесува за истиот да е соодветен за потребите на учениците и наставата.
3.1.3 Стручна
служба како
поддршка на
наставникот
кадар

Стручните соработници активно учествуваат во активностите во училиштето, ја следат
воспитно – образовната работа; го координираат стручното усовршување на наставниците;
водат педагошки картон за секој наставник; ги следат и интервенираат при постигањата и
дисциплината на учениците; ја следат педагошката евиденција и документација, го следат
квалитетот на воспитно – образовната работа, спроведуваат разговори и советувања на
ученици и родителии други активности согласно програмите за работа.
1. Планирање и реализација на наставата и воннаставните активности
- запознавање со новите закони, правилници, упатства концепциски документи и слично со






разговори
со
стручните
соработници,
наставниците и со
директорот;
полугодишен
и
годишен извештај,
годишна програма
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кои се планира и реализира воспитно-образовната дејност како и со актуелните програми и
приоди во наставата;
- давање насоки за начинот на планирање и реализација на воспитно-образовната дејност;
- давање препораки за начинот на индивидуални планирања за учениците со тешкотии;
- давање препораки за начинот на оценување на учениците;
- следење на начинот на планирање (годишно, тематско, дневно);
- следење на наставата и воннаставните активности и давање препораки за подобрување и
унапредување;
- следење на оценувањето на учениците и давање препораки за подобрување;
2. Педагошката евиденција и документација
- давање насоки за водење на педагошката евиденција и документација;
- следење на педагошката евиденција и документација и давање препораки за
подобрување и унапредување;
3. Професионалниот развој
- информирање и дисеминација на стекнати знаења и вештини од посетувани обуки;
- помош на стручните активи во подготовка и реализација на одделни содржини од нивната
работа;
- споделување стручни материјали со наставниците;
- упатување на наставниците за користење различни ресурси за осовременување на
наставниот процес;
- подготвување инструменти, прибирање податоци и анализа на потребите за
професионален развој на наставниците;
- предлагање теми за обука во училиштето;
- коодрдинирање при реализацијата на проекти;
- водење документација за професионалниот развој на наставниците: наставничко досие;
педагошки картон;
- учество во процесот на сертификација на наставниците за работа во одделни програми/
проекти.
4. Работа со учениците
- насоки за работа на наставниците со одделни групи и поединечни ученици (тешкотии во
учењето, проблеми во развојот, болест, емоционални проблеми, надарени ученици и
слично).
- запознавање на наставниците со карактеристиките на новозапишаните ученици;
- запознавање на наставниците со различни начини на кои учениците учат;
- давање стручна поддршка на наставниците за воспоставување на добра комуникацијата
помеѓу учениците и наставниците и учениците меѓусебно;
- помош на наставникот во справување со и разрешување на проблеми со однесувањето на
учениците.







за
работа
на
училиштето,
Записници
од
стручни активи,
Програма за работа
на
стручните
соработници,
Разговор/интервјуа
со
наставници,
стручна
служба,
директор, секретар
Анкетни
прашалници
(наставници,
стручна служба)
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Подрачје 3: Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачи и раководниот кадар
Бр.
3.1

Индикатори за квалитет
Обезбедување на
потребниот наставен
кадар

Теми
 Број на вработени и соодветност на наставниот кадар
 Ефективност и распоредување на кадарот
 Стручна служба како поддршка на наставниот кадар

3.2

Следење на развојните
потреби на наставниот
кадар



Професионален развој на наставниците

Оддели во рамките на подрачјето:
3.1. Обезбедување на потребниот наставен кадар.
3.2. Следење на развојните потреби на наставниот кадар
Подрачје 3: Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачи и раководниот кадар
3.1.Обезбедување на потребниот наставен кадар.

Теми:

Констатации, собрани податоци:

3.1.1 Број на
вработени и
соодветност на
наставниот кадар

Воспитно – образовната работа ја реализираат 14 одделенски наставници и 18 предметни
наставници кои се вработени во нашето училиште. 5 наставници од нашето училиште
помали помал фонд на часови дополнуваат и во други училишта, а двајца наставници
дополнуваат во нашето училиште од друго.Од октомври, 2019 година по добиена
согласност се реализира тандем настава во наставата по физичко и здравствено
образование за учениците во прво одделение.Во училиштето работата и тројца стручни

Извори на податоци




полугодишен
годишен
извештај,
годишна
програма
работа
училиштето,

и

за
на
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соработници: педагог, психолог и дефектолог кои се со соодветно образование.
3.1.2 Ефективност
и распоредување
на кадарот

Директорот на училиштето работи согласно сопствената програма за работа предвидена за
тековната учебна година, а ги поттикнува и учествува во сите активности во училиштето.
Редовно се следи воспитно – образовната работа преку посета на часови и се следи
педагошката евиденција и документација. Од крајот на ноември настана промена во
раководниот кадар и сега в.д. директор на училиштето е Даниела Мицеска.За ефективноста
и распоредувањето на кадарот во училиштето задолжен е директорот на училиштето.
Распределбата се врши на почетокот од секоја учебна година и при тоа се зема предвид
соодветноста на кадарот, потребите од задоволување на фондот на часови како и желбата
на учениците/родителите (за изборните предмети). При пократки отсусвта на наставниците
(1-2 дена) се прават ефективни замени со други наставници/стручни соработници или се
доработуваат часовите во другите денови; а при подолги отсуства навреме се обезбедува
замена.
Распоредот на училиштето го изработува наставник вработен во училиштето, притоа
претходно се консултира со директорот, стручните соработници и наставниците. Ова
придонесува за истиот да е соодветен за потребите на учениците и наставата.

3.1.3 Стручна
служба како
поддршка на
наставникот
кадар

Стручните служби активно учествуваат во активностите во училиштето, ја следат воспитно
– образовната работа; го координираат стручно усовршување на наставниците; водат
педагошки картон за секој наставник; ги следат и интервенираат при постигањата и
дисциплината на учениците; ја следат педагошката евиденција и документација, го следат
квалитетот на воспитно – образовната работа, спроведуваат разговори и советувања на
ученици и родителии други активности согласно програмите за работа.
1. Планирање и реализација на наставата и воннаставните активности
- запознавање со новите закони, правилници, упатства концепциски документи и слично со
кои се планира и реализира воспитно-образовната дејност како и со актуелните програми и
приоди во наставата;
- давање насоки за начинот на планирање и реализација на воспитно-образовната дејност;
- давање препораки за начинот на индивидуални планирања за учениците со тешкотии;
- давање препораки за начинот на оценување на учениците;
- следење на начинот на планирање (годишно, тематско, дневно);
- следење на наставата и воннаставните активности и давање препораки за подобрување и
унапредување;
- следење на оценувањето на учениците и давање препораки за подобрување;

















разговори
со
директорот;
полугодишен
и
годишен
извештај,
годишна
програма
за
работа
на
училиштето,
Правилник
за
систематизација,
Записници
од
наставнички
совет
Распоред
на
часови

разговори
со
стручната
служба,
наставниците и
со директорот;
полугодишен
и
годишен
извештај,
годишна
програма
за
работа
на
училиштето,
Записници
од
стручни активи,
Програма
за
работа
на
стручните
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2. Педагошката евиденција и документација
- давање насоки за водење на педагошката евиденција и документација;
- следење на педагошката евиденција и документација и давање препораки за
подобрување и унапредување;
3. Професионалниот развој
- информирање и дисеминација на стекнати знаења и вештини од посетувани обуки;
- помош на стручните активи во подготовка и реализација на одделни содржини од нивната
работа;
- споделување стручни материјали со наставниците;
- упатување на наставниците за користење различни ресурси за осовременување на
наставниот процес;
- подготвување инструменти, прибирање податоци и анализа на потребите за
професионален развој на наставниците;
- предлагање теми за обука во училиштето;
- коодрдинирање при реализацијата на проекти;
- водење документација за професионалниот развој на наставниците: наставничко досие;
педагошки картон;
- учество во процесот на сертификација на наставниците за работа во одделни програми/
проекти.
4. Работа со учениците
- насоки за работа на наставниците со одделни групи и поединечни ученици (тешкотии во
учењето, проблеми во развојот, болест, емоционални проблеми, надарени ученици и
слично).
- запознавање на наставниците со карактеристиките на новозапишаните ученици;
- запознавање на наставниците со различни начини на кои учениците учат;
- давање стручна поддршка на наставниците за воспоставување на добра комуникацијата
помеѓу учениците и наставниците и учениците меѓусебно;
- помош на наставникот во справување со и разрешување на проблеми со однесувањето на
учениците.





соработници,
Разговор/интервј
уа со наставници,
стручна служба,
директор,
секретар
Анкетни
прашалници
(наставници,
стручна служба)
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Подрачје 3: Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачи и раководниот кадар
3.2.Следење на развојните потреби на наставниот кадар
Теми:

Констатации, собрани податоци:

Извори на податоци


3.2.1 Професионален развој на
наставниците

Согласно програмата за професионален развој на
наставниците во училиштето активно работат два стручни
активи. Беа одржани по 3 средби согласно програмата за
работа. На средбите со стручните активи се соработува и се
пренесуваат искуства од работата. Сите наставници и
стручни соработници имаат изработено и предадено личен
план за професионален развој.
Програмата за професионален развој на училиштето се
реализираше во голема мера итоа преку стручните активи,
наставничките совети, неформални средби, индивидуални
консултации и разговори, посета на обуки, семинари,
вебинари, конференции, настани и сличнокако и преку личен
професионален развој на наставниците. Секој наставник
изработува и реализира свој личен план за професионален
развој и изготвува извештај за истиот, а тимот за
професионален развој ги прегледува истите



Стручните активи работат во два активи: одделенска настава
и предметна настава.
Изминатата учебна 2018/2019 година стручните активи
одржаа по 7 средби на кои сеработеше согласно Програмите
за работа сработена пред почетокот на учебната година.Во
учебната 2019/2020 беа одржани 3 состаноци поради
пандемијата со Ковид 19. Колегите одржуваа интерни обуки,
споделуваа
искуства
од
часови,
пристапи
и
методи,разменуваа материјали и наставни средства.
Содржините беа од теми исклучително важни за наставата и
за
подобрување
на
компетенциите
за
личниот
професионален развој: видови оценувања, начин на
планирање, ИОП, ЛППР и др.Средбите и дневниот ред беа
закажувани со меѓусебен договор и преку e-mail. Средбите се
поткрепени со записници од страна на претседателите на СА
од предметна и одделенска настава















разговори со стручната служба,
наставниците и со директорот;
програма за професионален развој
на наставничкиот кадар;
прашалник за определување на
приоритетите за професионален
развој на наставниците;
професионално
досие
на
наставник/стручен соработник;
програма за работа на менторот и
нововработениот во текот на
учебната година;
листи од спроведени интерни
обуки.
полугодишен и годишен извештај,
годишна програма за работа на
училиштето,
Записници од стручни активи,
досиеја на вработените,
Потврди од спроведени интерни
обуки,
Анкетни прашалници (наставници,
стручна служба)
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Училиштето:
- ги детектира потребите на наставниците за професионален
развој при што ги има предвид основните професионални
компетенции за наставници на тој начин што на крајот од
секоја учебна година бара од секој насставник преку
прашалник да се определи за кои од компетенциите нема/има
потреба од професионално усовршување и тоа дали
индивидуално, колаборативно или потреба од обука, но и
дали некој наставник има можнот да даде поддршка во
професионалниот развој на колегите;
- има програма за обезбедување на професионалниот развој
базирана на детектираните потреби на наставниците
(вклучувајќи и менторство). Согласно идентификуваните
потреби во личните планови, тимот за професионален развој
на ниво на училиште изготвува план за професионален развој
на ниво на училиште и ја следи неговата реализација:

-Училиштето дава поддршка на секој наставник согласно
своите детектирани потреби за професионален развој да
изготви свој личен план за професионален развој кој го
реализира во текот на учебната година и за истиот изготвува
извештај кој оди на разгледување кај тимот за
професионален развој.
- Врз основа на планот за професионален развој
(приоритетите во истиот) секој од стручните активи изготвува
програма за работа.
- Училиштето има добра пракса за дисеминирање на
знаењето, јакнење на вештините и способностите на кадарот.
- Училиштето ги поттикнува и дава поддршка на наставниците
да учествуваат во екстерни обуки организирани од
соодветните
институции
или
по
желба
на
наставникот/стручниот соработник. При тоа се води сметка
соодветно и правично да бидат распоредени сите од
наставниците.
- Училиштето ги поттикнува и дава поддршка за учество и
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прифаќање од страна на вработените да се работи на
проекти, пилотирања, стручни мислења, работилници,
побарани од релевантни институции и давање придонес за
подобрување на воспитно – образовниот процес на ниво на
држава- Наставничкиот кадар и стручните соработници имаат
ажурирани професионални досиеја. Истите ги водea
стручните соработнци и во пишана и во електонска форма ,но
според новиот Закон за основно образование им беа
предадени на наставниците,да си ги водат секој поединечно..
Во истите има:
- педагошки картон за настанивкот,
- евиденција за посетени обуки, семинари, конференции,
- обуки кои ги реализирал,
- учество на натпревари, конкурси и сл. како и потврди,
сертификати, благодарници, уверенија и слично,
- евиденција на реализирани воннаставни активности,
- личните планови за професионален развој,
- следење на планирањето на наставниците.
- Училиштето назначува ментори за наставници приправници
согласно законските прописи. Во последните 2 години имаме
по неколку наставници и стручни соработници приправници
за кои се назанчени ментори од нашето или од други
училишта (доколку немаме таков кадар во училиштето).
Менторите изработуваат и доставуваат програми за работа
со приправникот и истите се сместени во досиеата на
менотрот
и
приправникот.
По
завршувањето
на
приправничкиот стаж менторот изработува мислење и
извештај за работата со приправникот. Мислење на работата
на приправникот дава и Настанвичкиот совет. Училиштето
води грижа да се запазат роковите за пријавување на
стручниот испит и за присуството на наставниците на истиот
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Посетени обуки и дисеминции во текот на 2018/2019

Наслов на
обука/семинар/средба..
Обука: Работа со деца со
оштетен вид

Кога и каде
24.09.2018 г.- во
ООУ „МанчуМатак“
Кривогаштани

Семинар на Тема: „Насоки
за користење на збирките
задачи по математика од
прво до деветто одделение
и вреднување на
постигањата на учениците“

01.11.2018 г. –
Народен театар - Битола

„Инклузивно образование,
инклузивно училиште,
инклузивно општество„

19.03.2019 г.
ООУ „Манчу Матак“ –
Кривогаштани

Организатор
Дефектолог од нашето
училиште –Наташа Димоска и
дефектолог одООУ „Климент
Охридски“ –Прилеп
Педагошки факултет при
Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, и
Природно – математички
факултет при УКИМ, Скопје,
во соработка со
„Просветно дело“
Здружение од
Професионална едукација,
Професионален развој и
Демократија КОНТИНУУМ –
Битола

Учесници
Сите наставници.

Лилјана Стојкоска
Габриела Ликоска
Мери Граороска
Кристина Чагароска
Драган Рикалоски
Милена Чируноска
Јагода Рикалоска
Душанка Каравилоска
Сотир Нешкоски
Лилјана Стојкоска
Јане Петкоски
Христијан Димов
Александар Арсов
Габриела Ликоска
Кристина Чагароска
Антица Вренцоска
Елена Белеска
Весна Ацеска
Снежана Спиркоска
Милена Чируноска
Дејана Тренеска
Јагода Рикалоска
Татјана Чируноска
Душанка Каравилоска
Сотир Нешкоски
Убавка Бутлеска
Анета Гулабоска
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Постапки и инструменти за
евалуација на учењето и
поучувањето

ООУ„МанчуМатак“ 21.03.2019г.

Континуум Битола
Професори од Педагошки
факултет-Битола

„Апликација на Монтесори
методата во современата
училница“

21.03.2019 г.
ООУ „Манчу Матак“ –
Кривогаштани

Здружение од професионална
едукација,
Професионален развој и
Демократија КОНТИНУУМ –
Битола

Нов концепт на Граѓанско
образование за VIII и IX
одделение
Обука за заштита и
безбедност на работно
место
Професионални
копетенции кај
директорите, стручните
соработници и
наставниците во
училиштата и изготвување
личен план за
професионален развој

02 – 04.12.2018г– Струга

Биро за развој на
образованието

Јане Петкоски
Христијан Димов
Александар Арсов
Елена Кадинска Татјана
Петреска
Весна Ацеска
Елена Белеска
Снежана Спиркоска
Дејана Тренеска
Јован Цветкоски
Лилјана Стојкоска
Габриела Ликоска
Мери Граороска
Кристина Чагароска
Светлана Костадиноска
Антица Вренцоска
Милена Чируноска
Јагода Рикалоска
Душанка Каравилоска
Лилјана Талеска
Ленче Сркески
Убавка Бутлеска
Анета Гулабоска
Христијан Димов
Дијана Каравилоска

ООУ„МанчуМатак“16.02.2019г

Здружение Logaritam

сите

Септември
ООУ,,Јонче Смугрески”Обршани

Професионални компетенции
кај директорите, стручните
соработници и наставниците
во училиштата и изготвување
личен план за професионален
развој

Габриела Ликоска
Кристина Чагароска
Душанка
Каравилоска
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Култура на говорот,
литературата и јазикот во
списанијата за деца
“Росица”,”Другарче”,”Развиг
ор” и ”Наш свет”.

Прилеп
28.03.2019год

Педагошки
факултет, Универзитет
”Св.Климент Охридски”–
Битола во соработка со
”Просветно дело“

Презентација и
работилница на Европски
проект-Просоцијални
вредности
Културата и јазикот

20.10.2018
ООУ“Климент Охридски”Прилеп

Здружение „Пријатели на
Образованието“ (Friends of
Education)

Xотел Континентал
Скопје
Xотел Континентал
Скопје

Pearson, Ст. Џорџ Дооел

Татјана Петреска

Здружение„Пријатели на
Образованието“
(Friends of Education )

Водич за наставниципремин
од одделенска кон
предметна настава

Хотел Кристал Палас Прилеп

Ресурсен Центар на родители
на деца со посебни потреби

Работилница за Еразмус +
програмата и е Твиннинг

25.06.2019 –
29.06.2019 ООУ„Климент Охридски“ –
Прилеп
19 април, хотел
Double Tree by Hilton

Национална агенција

Татјана Петреска
Антица Вренцоска
Дијана Каравилоска
Наташа Димоска
Елена Кадинска
Наташа Димоска
Убавка Бутлеска
Анета Гулабоска
Антица Вренцоска
Дијана Каравилоска

Академска книга

Антица Вренцоска
Елена Белеска

12. III 2019

Стручен актив од предметна
настава

сите наставници од
одделенска и предметна
настава и стручните

Петта меѓународна
конференција за
образование

Академска книга, Hamilton
house – Елементи на
училницата во 21 век
Запознавање со eTwinning
платформата

Габриела Ликоска
Мери Граороска
Кристина Чагароска
Светлана Костадиноска
Весна Ацеска
Милена Чируноска
Дејана Тренеска
Јагода Рикалоска
Душанка Каравилоска
Роза Бурнеска
Дивна спиркоска
Драган Рикалоски
Љубе Аџиоски
Магдалена Николоска
Татјана Петреска
Убавка Бутлеска
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Подобрување на
компетенциите на
членовите на училишните
одбори
Семинар – Презентација на
учебниците LET’S GO 4th
EDITION & COOKIE AND
FRIENDS
Leading the classroom into
the 21st century

Март, 2019

„Коучинг – Н“, Друштво за
консалтинг и услуги

10.04.2019 во ОУ
Блаже Конески –
Прилеп

Англиски центарСкопје

19.04.2019 –
Скопје

Интерактивно предавање:
„Истражување, иновации и
дизајн – развој на вештини
за 21 век“ со прфесор
Стјуарт Колхлаген од
Австралија – експерт во
областа на СТЕМ
образованието
Е-twining

04.06.2019
Фонд за иновации и
технолошки развој – Скопје

Hamilton House
Publishers и
Академска книга
Фонд за иновации
и технолошки
развој – Скопје и
УНИЦЕФ Северна
Македонија

Обука за внесување на
ученици со посебен
образовен додаток

соработници
Весна Ацеска
Дијана Каравилоска
Елена Белеска Горан
Клекачкоски
Елена Белеска
Татијана Петреска
Антица Вренцоска
Елена Белеска
Ленче Сркески
Елена Кадинска

Убавка Бутлека
Антица Вренцоска
Елена Кадинска
Дијана Каравилоска
Убавка Бутлеска
Анета Гулабоска
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Посетени обуки и дисеминции во текот на 2019/2020
Вклучувајќи го периодот на КОВИД-19
Наслов на
обука/семинар/средба..
Storybooks in the Classroom
Подигање на капацитетите
на училиштата за развоја на
Еразмус + апликации
Онлајн-обука Инклузивно
образование
Семинар за физичко
образование

Кога и каде
04.10.2019, Хотел „Епинал“,
Битола
Хотел „Монтана“, Крушево

Факултет за физичко
образование, спорт и здравје
Скопје

Teaching Young Learners,
Using Storybooks in the
Classroom
Aim High/ Get Ready For An
Adventure

Академска книга – Hamilton
House
Национална агенција за
европски образовни програми
и мобилност
Министерство за образование
и наука Биро за развој на
образованието
Министерство за образование
и наука - БРО
Hamilton House Publishers/
Академска книга
Pearson и Ст. Џорџ дооел



Интеркултурно
образование

17.06.2020
Онлајн - Zoom обука поради
пандемијата од Ковид 19 во
траење од 4 часа



Тест – онлајн тренинг
за наставници на тема:
„ Јас сум наставник –
огледало на детето кое
го менува светот“
Работа со деца со
аутизам и попреченост

02.04.2020
Zoom – онлајн обука



Организатор

8 - 28.06 2020
Zoom – онлајн обука

Учесници
Елена Белеска
Антица Вренцоска
Антица Вренцоска
сите
Јован Цветкоски и
одд,наставници кои предаваат
на прво одделение
Елена Белеска
Елена Белеска

Nansen
Dialogue
Centre
Скопје во соработка со МОН
на Р. Северна Македонија
како и со советот за
интегрирано образование на
република Северна Ирска
Нела
Јолеска
–
EQ
EXCELLENCE
Leadership
Academy

Антица Вренцоска

Др. Давид Прис – професор
и кординатор на проектот за
работа со деца со аутизам

Антица Вренцоска

Антица Вренцоска
Весна Ацеска
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Обука за запознавање со
платформата
Zoom како
алатка за онлајн настава
Вебинар – Methodological and
Pedagogical
Aspects
of
Distance
Learning
Tools,
Software and Digital Content
Учество на обуката Microsoft
Teams for Education.
Учество на вебинар eLearning
trends
technology
and
Innovation Distance Education
Methods
ASD-EAST
Онлајн
конференција
Работа
на
подршка за лица со аутизам

11.04.2020

со поддршка од Еразмус +
програмата од ЕУ
Leader ship academy for
performance
and
talent
mastery
Digital School - Македонија

Онлајн 01.04.2020

СЕМОС Едукација

Елена Кадинска

On-line
11.04.2020

Digital School Macedonia

Елена Кадинска

On-line
Јуни

ASD-EAST
Република
Северна Македонија

31.03.2020

Обука за техничка поддршка
05.05.2020
на едуино
платформа(вебинар)
Вебинар: „Методолошки и On – line
педагошки аспекти на учење 11.04.2020
на далечина, алатки, софтвер
и дигитална содржина“.
Webinar а тема просоцијални
02.06.2020
вредности и мрежно
поврзување на учесниците од
семинарот

МОН
ДИГИТАЛ СКУЛ - Скопје

Пријатели на образованието

Дејана Тренеска
Елена Белеска
Дијана Каравилоска
Елена Белеска

Елена Кадинска
Наташа Димоска
Антица Вренцоска
Дијана Каравилоска
Убавка Бутлеска
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Ова се приоритетите во професионалниот развој во периодот од 2018 – 2020 каде наставниците од одделенска настава најмногу
се определиле за индивидуален професионален развој според кои обезбедуваат докази за нивната реализација , активности,
исходи и предлог мерки за следната учебна година ( овде се зема во предвид и периодот од 10.03.2020 каде наставата се
реализираше преку далечинско учење поради пандемијата со Ковид 19 ), поради што е можна некомплетна реализација на сите
компетенции.
Бр. на наставници кои ја
избрале оваа
компетенција во
Компетенции:
периодот од 2018- 2020
Избирање и подготвување активности, наставни средства, работни материјали и инструменти
II.Б.3
за следење на учениците во согласност со планираните цели
4
Создрава и одржува отворена и стимулативна средина која поттикнува истражување, учење и
II.Б.9
независност.
4
III. Б.14
Поддржување и поттикнување тимска работа кај учениците
3
Ги поврзува наставните содржини за постигнување на меѓупредметните цели во текот на сите
I. Б. 4
воспитно- образовни активности.
2
II. Б. 36
Ги мотивира учениците за активно користење на слободното време
6
Комуникацијата со учениците ја заснова врз почит и внимание, промовирајќи ги позитивните
III. Б.17
вредности, ставови и однесувања кои ги очекува и од своите ученици.
7
II.А.11

Ги познава индивидуалните разлики,интересите и предходните искуства на учениците

III.Б.6

Заедно со своите ученици учествува во разни училишни и вонучилишни активности

III. A. 2

Ги знае потенцијалите и можностите на различни средства за учење, вклучувајќи ја ИКТ

II.Б.10.

Ги развива кај учениците вештините за повисоко ниво на мислење и решавање проблеми
Создава позитивна работна климаа
во училницата согласно потребите на сите ученици
Развива и применува рефлективни вештини за анализирање и подобрување на сопствената
пракса.

III.Б.9.
VI.Б.4.

1
3
1
2
3
3
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II. Б. 18
V. Б.3
III. Б.5
III.Б.3

Планира и реализира дополнителни активности со кои се зајакнува и проширува стекнатото
знаење(дом.работа,посети, екскурзии,соработка,проекти и тн.)
Комуницира со семејствата на соодветен начин со почит и внимание
На учениците им пружа помош во адаптирањето на училишната средина соодветно на
возраста
Обезбедува користење на разни извори, материјали и средства во процесот на учење,
вкучувајќи безбедно користење на икт

4
3
1
5

II.Б.21.

Избира и применува стратегии за оценување соодветни на целите

III.Б.2.

Го организира просторот за учење во согласност со видот на активностите и интересите на
учениците

3

IV.Б.2

Учествува во тимови за изработка на индивидуални образовни планови

2

V.A.2

Знае начини за соработка со семејството и локалната заедница и можности за нивно учество
во животот во училиштето

1

1
II. Б. 6

Користење современи приоди и методи кои се во согласнист со целите на наставата, потребите
и можностите на учениците
3

II.Б.14
II.Б12
I Б2

Ја прави наставата интересна и поттикнува интерес кај учениците за учење на наставниот
предмет
Ја поврзува предметната содржина со други предмети и содржини и со нивна пректична
примена во секојдневниот живот и ги прави содржините релевантни за учениците
Фокусиран е на реализација на целите од наставниот предмет

1

1
1

II.A.8.
IV.А.1
VI.Б.1
II.Б.7

Знае современи и различни методи за следење и оценување и нивните можности и
ограничувања
Познава различни концепти и модели за инклузивно образование
Континуирано ја унапредува сопствената педагошка практика врз основа на следењето на
промените и новините на системот на образованието, врз основа на рефлекција и
самоевалуација
Применува современи наставни средства и помагала.

1
2

1
1
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Ова се приоритетите во професионалниот развој во периодот од 2018 – 2020 каде наставниците од предметна настава најмногу
се определиле за индивидуален професионален развој според кои обезбедуваат докази за нивната реализација , активности,
исходи и предлог мерки за следната учебна година ( овде се зема во предвид и периодот од 10.03.2020 каде наставата се
реализираше преку далечинско учење поради пандемијата со Ковид 19 ), поради што е можна некомплетна реализација на сите
компетенции.
Бр. на наставници кои ја
избрале оваа
Компетенции:
компетенција во
периодот од 2018- 2020
II: Б 34
Се грижи за севкупниот развој на ученикот, вклучително и неговиот кариерен развој
1
II: Б12
V: Б2
II.Б 13
II.Б 22

Ја поврзува предметната содржина со други предмети и содржини и со нивна практична примена
во секојдневниот живот и ги прави содржините релевантни за учениците.
Развива ефективна соработка со семејствата и членовите на заедницата во работата на
училиштето
Ги следи трендовите за различни професии и соодветно ги применува податоците во процесот
на образование за кариера
Ги вклучува учениците во оценувањето и создава позитивна клима за да можат да ги покажат
своите постигања

II.Б31

Ги идентификува слабите и силни страни на секој ученик и го развива неговиот потенцијал

III. Б14

Поттикнува и поддржува тимска работа кај учениците
Ги подготвува учениците да ги прифатат децата од ранливи групи и децата со посебни
образовни потреби
Ја унапредува својата работа користејќи знаења стекнати преку стручно усовршување (
формално, неформално и информално) .
Учествува во процесот на идентификација на специфичните образовни потреби заедно со
стручната служба и користи различни методи за диференцијација и индивидуализација на
наставата
Ги анализира и интерпретира податоците од оценувањето и ги користи за планирање на
понатамошното учење на учениците
Планира и реализира дополнителни активности со кои се зајакнува и проши-рува стекнатото
знаење (домашна работа, посети, екскурзии, соработка, проекти, итн.)
Ги почитува стандардите за оценување на ниво на цела држава
Избор, прилагодување и изработка на наставни средства за инклузивна работа

IV. Б6
IV.Б2
IV.Б1
II.Б24
III.Б8
II. Б 18
II. Б 28

3
2
1
1
3
1
1
1

4
1
2
1
1
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III. Б 8
II. Б3
II. Б 36
IV. A3
II: Б9
Б. 1.
IV.Б.6.
II Б3
II Б 20
V: Б2

Користи соодветни начини за справување со насилство и
дискриминација
Избира и подготвува активности, наставни средства, работни материјали и инструмени за
следење на учениците во согласност со планираните цели
Ги мотивира учениците за активно користење на слободното времe
Идентификување на специфичнитѕе образивни потреби, користење на инклузивни стратегии за
учење и поучување и изработување на наставни средства за инклузивна работа,
следење на учениците во согласност со планираните цели
Создава и одржува стимулативна средина која поттикнува истражување, учење и независност.
Обезбедувам користење разни извори, материјали во процесот на учење и безбедно користење
на ИКТ.
Да ги подготвам учениците да ги прифатат децата од ранливи групи и децата со посебни
образовни потреби
Избира и подготвува активности, наставни средства, работни материјали и инструмени за
следење на учениците во согласност со планираните цели
Систематски го следи напредувањето на учениците ги бележи сознанијата и им дава квалитетна
повратна информација

2
1
3

2
1
3
2
1
3

Развива ефективна соработка со семејствата и членовите на заедницата во работата на
училиштето
3

II Б21

Користење на соодветни инструменти за оценување на учениците (како поединец или група)
3

II Б 5

Користење на рефлексијата на сопствената работа за планирањето на наставниот процес

2

V Б1

Идентификувам, планирам и реализирам разни видови на соработка со родителите и заедницата

1

III Б6

Заедно со своите ученици учествува во разни училишни и вонучилишни активности

1

I Б5

Користи методи, техники и алатки за оспособување на учениците за самопретставување
Начините на работа ги прилагодува на развојните карактеристики и стилови и стратегии на
учење на учениците
Да членувам во професионалните здруженија на наставници и да бидам повеќе информиран за
професионалните здруженија на наставници
Презентирање на искуствата од сопствената работа и дискусија со колегите учениците,
дијагностицирање на слабите страни во учењето и насоки за понатамосшно подобрување

1

II Б4
VI Б1

1
1
1
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SWOT анализа:
Предности: карактеристики на училиштето во ова подрачје, со Можности: надворешни можности за поголема успешност во ова
коиимаме предност над другите.
подрачје.
 проактивност на наставниците при нивното вклучување
голем број наставници и стручните соработници имаат посетено
во голем број екстерни проекти, пилотирања и слично
обуки кои се овозможени од важечките институции во државата,
па можат да ги понудат истите и на други училишта
 стручните активи во голем дел од своите програми имаат
голем број наставници учествувајќи во пилотирањето можат да
за цел професионално усовршување и/или соработка
пружат поддршка на други училишта во нивниот успешен
професионален развој
Поседување на добри интерперсонални вештини кај поголемиот
број наставници
Слабости: карактеристики кои го ставаат училиштето во ова Закани: надворешни елементи во опкружувањето кои би можеле да
подрачје во подредена улога во однос на другите.
предизвикаат проблеми во ова подрачје.
 неможноста на наставниците самостојно финансиски да си
 немањето програма за екстерни обуки од страна на
обезбедат/покријат потребна обука
надлежните институции

неможноста на училиштето да финансиски да покрие потребни
 неможноста секој наставник да се усоврши преку обука во
обуки
за наставниците, посета на конференции, студиски посети
оние компетенции кои му се потребни
и
слично
 немањето доволно и постојано материјални средства за
 немотивираноста на наставниците и стручните соработници за
реализација на активности за професионален развој
сопствено стручно усовршување
 ненаградувањето на успешните практики и неможноста за

инволвирањето на политиката во образованието
напредување во кариерата
Која обука би ти помогнала за подобро да се справиш со овој вид настава доколку се создаде повторно потреба за истата?
Обука за работа од далечина
Информатичка, дидактички методика обука, обука за нови платформи и тестови, квизови
обука за оценување на учениците на далечинско учење и техники за оценување
Потребна од подобра опрема и интернет.
Обука за прилагодување на наставните соржини
Некоја платформа или систем кој ќе ни го овозможи министерството но овој начин на учење не вродува со позитивни страни кај нашите
ученици
Целосна платформа за квалитетно учење
Обука на учениците и обезбедување средства за комуникација.
Користење на дигитални алатки, ама добро е да има и обука за ученици и родители за користење на дигиталните технологии
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Резултати:
Јаки страни:
1. Наставниот кадар е со соодветно образование и посетувал соодветни обуки за успешна реализација на наставата и
воннаставните активности;
2. Почитување на законските одредби при вработување распоредување на наставниот кадар.
3. Ефикасно распоредување на кадарот, соодветен распоред на часовите;
4. Секојдневна поддршка во работата на наставниците од страна на стручните соработници при:
- планирањето и реализацијата на наставата и воннаставните активности,
- изработката на проекти и задачи поврзани со наставата и воннаставните активности,
- водењето на педагошката евиденција и документација
- планирањето, документирањето и следењето на професионалниот развој
- работата со учениците и
- организацијата на работниот простор.
5. Поседување на добри интерперсонални вештини кај поголемиот број наставници, во насока што ги мотивираат и ангажираат
учениците за соработка и учење, поставуваат работна клима, се справуваат со деца со разни социо-емоционални потреби како и
различни вештини и за менаџирање со родителите со цел да се подобри напредокот на учениците и решавање на ученичките
проблеми и задоволување на нивните потреби.
6. Поголем број наставници поседуваат ентузујазам за работа со децата. Предавањето бара огромна енергија која наставниците во
нашето училиште ја поседуваат, а емпатијата, енергијата, желбата за работа, долгите часови поминати во стоење, зборување,
објаснување, поттикнување, ангажирање на сите ученици е дел од нашиот секојдневен наставен процес.
7. Дел од наставниците поучувањето гопретвораат во забава и игра преку која се учи искористат хумор во наставата, што доведува
до поголема соработка за време на часовите.
8. Редовно посетување на обуки, училишни дисиминации, размена на искуства, податоци и материјали, неформално и формално
преку стручните активи;
9. Учество и прифаќање да се работи на проекти, пилотирања, стручни мислења, работилници, побарани од релевантни институции
и давање придонес за подобрување на воспитно – образовниот процес на ниво на држава;
10. Училиштето дава поддршка за секој наставник да ги дететира сопствените потреби за професионален развој и да изработи и
реализира личен план за професионален развој.
11. Успешно реализирана онлајн настава,поради КОВИД -19,
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Слаби страни:
1. Немање континуитет во дисиминирањето, пренесувањето на сознанијата од обуките на нововработените;
2. Немање материјални средства за посетување на обуки, работилници, конференции, како и за реализација на активности за
размена на професионални искуства меѓу наставници од другите училишта;
3. Недоволна одржливост на дел од обуките од објектини (несоодветни обуки за потребите на наставниците) и субјективни причини
(недоволно и недоследно применување на сознанијата стекнати од обуките)
4. Немањето програма за екстерни обуки од страна на надлежните институции, па оттука и неможноста секој наставник да се
усоврши преку обука во оние компетенции кои му се потребни (пр. наставниците имаат потреба од обуки за работа со деца со
тешкотии во учењето и развојот, водени од професионалци кои ќе им помогнат на наставнците , ќе им ја олеснат работата, а со
тоа ќе се зголемат и постигнувањата кај ваквите ученици).
5. Немањето доволно и постојано материјални средства за реализација на активности за професионален развој
6. Ненаградувањето на успешните практики и неможноста за напредување во кариерата
Предлог на мерки за подобрување на квалитетот на работата:
1. Материјално обезбедување од соодветни извори (држава, општина, бизнис сектор, донации) за реализација на обуки,
професионални настани, студиски патувања, проекти, конференции и слично);
2. Поголемо вклучување на наставниците на меѓународни проекти и конференции;
3. Поголема соработка и поврзување на наставниците во професионални здруженија;
4. Создавање можности за наградување на добрите практики.
Подрачје 4: Управување и раководење
Оддели во рамките на подрачјето:
4.1. Управување и раководење со училиштето
4.2. Цели и креирање на училишна политика
4.3. Развојно планирање
4.4. Сместување и просторни капацитети
4.5. Наставни сретства и помагала
4.6. Финансиско работење на училиштето
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4.1. Управување и раководење со училиштето

Теми:

Констатации, собрани податоци:

4.1.1.
Управување со
Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор кој е
конституиран согласно Законот за основно образование од 2019
училиштето
година и Статутот на училиштето. Составен е од седум члена и тоа:
тројца претставници од наставниците, стручните соработници и
воспитувачите од училиштето, тројца претставници од родителите на
учениците и еден претставник од основачот. Сите членови на
Училишниот одбор по националност се Македонци и е застапена
родовата еднаквост.
Училишниот одбор е конституиран после редовни избори
пропишани според статутот на училиштето.
Работењето на училишниот одбор е регулирано со Статутот и
Деловникот за работа.
Присуството на членовите на УО е многу добро, нема случаи
на носење на одлуки без потребното мнозинство. При донесување на
одлуки се почитуваат статутарните и обврските од деловникот, а за
одржаните седници има уредно водена документација.
Информираноста на Членовите на УО е на високо ниво,
материјали за навремено информирање се испраќаат заедно со
поканата и дневниот ред.
Училишниот одбор соработува со директорот на училиштето,
педагогот и наставниците, но и со другите заинтересирани страни
(родители, ученици, локална заедници).
За донесените одлуки се информирани вработените, родителите и
учениците преку објавување на огласна табла.
Директорот е редовно поканет и присутен на седниците на УО што
овозможува партнерски однос.
4.1.2. Раководење со
Раководниот орган на училиштето е директорот кој е стручно
оспособен
и ги исполнува законски и статутарно поставените барања
училиштето
за директор на училиштето пропишани со Законот за основно
образование и Статутот на училиштето. Директорот е одговорен за

Извори на податоци
Закон за основното образование
Статут на училиштето
Годишна програма за работа
Деловник за работа на Училишниот
одбор
Записници
и
Одлуки
од
состаноците на Училишниот одбор
Анкетни
наставници

прашалници

за
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законитоста во работата и за материјално-финансиското работење на
училиштето. Во овај двегодишен период дојде до промена на
раководниот орган. Предходниот директор беше избран на јавно
распишан оглас според Законот за основно образование и Статутот
на училиштето. По негово барање беше разрешен, а на негово место
е именуван в.д. директор.
Целите и задачите на директорот се насочени кон
организирање на севкупната работа на училиштето. Тие ги
одразуваат, законските и статутарните барања, како и барањата кои
произлегуваат од Програмските документи.
Подеднакво внимание и време, директорот посветува како кон
остварување на административно - организациските работи, така и во
педагошко инструктивната работа, а посебно во однос на следењето,
организацијата и реализацијата на ВОР . Директорот превзема мерки
за подобрување на севкупните услови за работа во училиштето и за
подобрување на хигиената во училиштето. Исто така се залага за
обезбедување квалитет и унапредување на воспитно-образовната
работа.
Донесува одлуки кои се во негова надлежност утврдени со
Статутот на училиштето.
Развива добра соработка со локалната заедница, Училишниот
одбор, советот на родители и со други училишта од општина
Кривогаштани и од другите околни општини.
Редовно му поднесува извештај на Училишниот одбор за
активностите што се одвиваат во училиштето и за својата работа.

Закон за основното образование
Статут на училиштето
Годишна програма за работа на
Директорот

4.2. Цели и креирање на училишна политика

Теми:
4.2.1.
Јасност
соодветност на целите

и

Констатации, собрани податоци:
Целите на училиштето се во согласност со целите на државната и
локалната образовна политика. Тие произлегуваат од Законот за
основно образование, Статутот на училиштето и останатите
подзаконски акти што ги има донесено МОН, како и од насоките кои
училиштето ги добива од БРО. Целите се прецизни и јасни и се
фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата и

Извори на податоци
Закон за основното образование
Статут на училиштето
Правилник
за
оценувањето,
напредувањето,полагањето
на
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максимизирање на постигањата на сите ученици. Училиштето има
донесено интерни акти – Интерен правилник за пофалби и награди на
учениците со јасни критериуми по кои се избира првенец на
генерацијата во завршното одделение од основното образование,
Правилник за работно воведување и начинот на организирање и
изведување на менторска работа со приправници, Правилник за
начинот на водење и следење на е-дневникот во училиштето,
Правилник за упис на првачиња и формирање на паралелки за прво
одделение, Правилник за наградување и изрекување на педагошки
мерки на учениците, Кодекс за однесување на учениците, Куќен ред
на училиштето и други слични акти со кои се уредува работата на
училиштето.
Вработените, родителите и учениците активно учествуваат во
креирањето на целите, начелата и вредностите на училиштето и се
запознаени со начинот на нивното остварување и подобрување.
Училиштето е отворено за сите видови иницијативи покренати од
вработените, учениците, родителите и локалната заедница, а кои се
во склад со законските прописи и сите видови на планирања во
училиштето.
4.2.2.
Процедури
за
За квалитетно и навремено реализирање на поставените цели во
креирање на училишна учебната 2019/2020 беа определени задачите, активностите на
политика
одговорните лица и временската рамка за нивна реализација. Во
планот за евалуација се определени критериумите, инструментите,
динамиката и носителите на активности со кој ќе се следи успешноста
на реализирање на поставените цели. Училиштето преку редовно
одржување на состаноци со Совет на родители, родителски средби и
наставнички совет, ги запознава сите заинтересирани субјекти за
реализација на поставените цели земајќи ги притоа во предвид
нивните предлози и ставови. Училиштето континуирано планира и
обезбедува средства за обука нa ненаставниот кадар.

испити, видовите на пофалби и
награди и педагошките мерки за
учениците

Статут на училиштето
Правилник за оценувањето,
напредувањето,полагањето на
испити, видовите на пофалби и
награди и педагошките мерки за
учениците
Правилник за почитување на
куќниот ред

4.3. Развојно планирање
Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Теми:
4.3.1. Цели на развојното
Целите на училиштето се во согласност со државната и Закон за основното образование
планирање
локалната образовна политика. Во училиштето овие цели јасно се
адаптирани на подобрување на квалитетот на воспитно-образовниот Статут на училиштето
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процес и јасно е како тие придонесуваат за подобрување на
севкупните состојби во училиштето. Органите и телата во училиштето
активно се вклучени во креирањето на училишната образовна
политика.
Директорот на училиштето и стручната служба се одговорни
за организацијата и реализацијата на Годишната програма за работа
на училиштето.
Стратегиите и процедурите кои се користени во процесот на
самоевалуација и развојниот план на училиштето ги имаат
идентификувано соодветните приоритети и задачи. Планираните
цели се прецизни и јасно ги отсликуваат мисијата, визијата и
вредностите на училиштето и истите се имплементирани и во
Годишните програми за работа на училиштето.
Во процесот на самоевалуација се вклучени сите наставници.
Училиштето ги информира наставниците и УО за поставените
цели и динамиката за нивно реализирање и постигнатите резултати.
Самоевалуацијата и Развојниот план се изработуваат согласно
Законските и статутарните одредби.
4.3.3.
МатеријалноПовеќето нагледни средства и технички помагала што ги
технички сретства
поседува училиштето се обновени во последниве години, па
училиштето делумно е опремено со техничка опрема потребна за
реализирање на современа настава. Истите постојано и континуирано
се обновуваат и се набавуваат нови. И оваа учебна година во
училиштето со проектот „Компјутер за секое дете“ се користеа 20
компјутери во 2 училници од предметна настава од што се согледува
дека се потешко се реализира примената на ИКТ во наставата. Во
одделенска настава се користат лап-топ компјутери чии што број на
исправни и функционални исто така се намалува (во централното и
подрачните училишта). За осовременување на наставата се промени
електричната инсталација во една училница за која се набавија смарт
табла, 8 клупи, 16 столчиња и 11 преносни компјутери.
4.3.4. Инфраструктура
Општинското основно училиште „Манчу Матак“ Кривогаштани е
установа од посебен општествен интерес за образование и
воспитание на ученици од 6 до 15 години. Се наоѓа на улица „Едвард
Кардељ“ бр.9 во населеното место Кривогаштани, кое исто така е и
општински центар. Училиштето ги опфаќа учениците од реонот на
населените места: Кривогаштани, Крушеани, Врбјани, Годивле,
Подвис, Славеј, Светомитрани, Врбоец, Локвени и Милошево.

Извештаи
за
училиштето

работата

на

Годишните програми за работа на
училиштето

Пописни листи
Анкетни прашалници

Урбанистички план на училиштето
Решение за регистрирање
судскиот регистар

во

Имотен лист за сопственост на
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Својата основна дејност ја остварува во училишните згради во зградата
Кривогаштани и подрачните училишта во селата: Крушеани, Врбјани,
Славеј, Годивле и Подвис. Сите училишни згради се наменски
градени и служат само за потребите на училиштето.
Училиштето како правен субјект е регистрирано во Окружен
стопански суд Битола со Решение бр. 1994/99 од 17.03.1986 година,
со извршена пренотација од Работна организација „11-ти Октомври“
ООЗТ ОУ „Манчу Матак“ Кривогаштани во РО ОУ „Манчу Матак“
Кривогаштани. Училиштето е верифицирано со решение бр. 09-3519/1
од 17.03.86 година од страна на Секретарјатот за општествени
служби и општа управа при СО Прилеп.

4.4. Сместување и просторни капацитети

Теми:
4.4.1. Просторни услови

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Условите во кои се одвива наставата и другите активности од Годишните програми за работа
работата на училиштето се во 10 класични училници и две
фискултурни сала во централното училиште, уште во 8 училници во
подрачните училишта и 8 канцеларии, опремени со училнички, Урбанистички план на училиштето
канцелариски и друг мебел – клупи и столчиња кои се во добра
состојба. Наставата во подрачните училишта во с. Славеј, с. Врбјани,
с. Годивле и с. Подвис се одвива само во една ( прва) смена, додека
во централното училиште се одвива во две смени. Три паралелки во
централното училиште од II, IV и V одделение, во учебната 2018/
2019, a I, III и V во 2019/2020 година работеа во втора смена. Во
подрачното училиште во с. Крушеани поради зголемениот број на
ученици во прво одделение , во учебната 2019/2020 година е
формирана чиста паралелка. Таа паралелка работеше меѓусмена
поради недостаток на училници.
Училишниот објект во централното училиште е од тврда градба, и е
од постар датум. Континуирано се прават зафати за негово санирање,
надворешни и внатрешни со што во голем дел се подобрени условите
за работа. И покрај досегашните вложувања за негово реновирање,
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потребно е дополнително реновирање на зградата со што уште
повеќе ќе се подобрат условите за работа. Подрачните училишта се
исто така од тврда градба. Училиштата во с. Крушеани, с. Годивле и
во с. Славеј се комплетно реновирани и ги исполнуваат сите
стандарди за училишна зграда, а зградата во с. Врбјани иако е од
постар датум исто така ги задоволува сите стандарди.
Дворните површини што ги поседуваат централното
училиштето во Кривогаштани и сите подрачни училишта се оградени.
Во Кривогаштани дворната површина е со спортски асфалтиран терен
за кошарка, а кај другите згради е тревнат и погоден за користење за
некои училишни активности.
Со подобрените условите за работа во училиштата учениците
училиштето го чувствуваат како пријатно место во кое поминуваат
голем дел од времето во работниот ден.
4.4.2. Искористеност на
Во училиштето во учебната 2018/2019 година наставата ја
просторните капацитети следеа 310 ученикци од прво до деветто одделение, распоредени во
22 паралелки. ( ЦООУ Кривогаштани 224 ученици од 1 – 9 одделение
поделени во 13 паралелки, подрачно училиште с. Крушеани 26 Одделенски дневници
ученици поделени во 2 комбинирани паралелки, подрачно училиште
с. Славеј 20 ученици во 2 комбинирани паралелки, подрачно Годишен и полугодишен извештај
училиште с. Врбјани 18 ученици поделени во 2 комбинирани за работа на училиштето
паралелки, подрачно училиште с. Годивле 12 ученици во 2
комбинирани паралелки и подрачно училиште с. Подвис 7 ученици во
една комбинирана паралелка).
Во училиштето во учебната 2019/2020 година наставата ја
следеа 292 ученици од прво до деветто одделение, распоредени во
22 паралелки. ( ЦООУ Кривогаштани 204 ученици 1 – 9 одделение
поделени во 13 паралелки, подрачно училиште с. Крушеани 30
ученици поделени во 3 паралелки (2 комбинирани и 1 чиста
паралелка), подрачно училиште с. Славеј 22 ученици во 2
комбинирани паралелки, подрачно училиште с. Врбјани 21 ученици
поделени во 2 комбинирани паралелки, подрачно училиште с.
Годивле 7 ученици во една комбинирана паралелка и подрачно
училиште с. Подвис 8 ученици во една комбинирана паралелка).
Наставата во ЦОУ се одвива во две смени, а во подрачните
паралелки се одвива во една смена. Во с. Крушеани една паралелка
работи меѓусмена.
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4.5. Наставни сретства и помагала
Теми:

Констатации, собрани податоци:

4.5.1.
Опременост со
Училиштето располага со стручна литература и наставни средства
стручна литература и и помагала кои постепено треба да се заменуваат со посовремени
Училиштето има план за обезбедување на нагледни средства
наставни
сретства
и
преку анкетни листи спроведени од Директорот и педагошкопомагала
психолошката служба во училиштето. Во тие анкетни листи
наставниците одредуваат кој им се приоритетни нагледни сретства и
помагала. Од извршената анкета, а во согласност со расположивите
финансиски сретства се одредува кои нагледни сретства и помагала
ќе се набават. Во училиштето во 2 училници има функционално
мрежно поврзани компјутери (вкупно 20 исправни комјутери). Во
училиштето има неисправни комјутери и потребно е да се обезбедат
сретства за сервисирање на истите, а со нивното вклучување во
наставата поефикасно ќе се изведува примената на ИКТ во
наставата. Набавени се и поставени во една училница 11 преносни
лаптоп компјутери со што се подобруваат условите за работа и
примена на ИКТ во наставата. За учениците од I-III одделение и за
сите насатвници обезбедени се лаптопи компјутери иако и тие поради
долгото време на користење почнуваат да се расипуваат.
Наставниците имаат посетувано обуки за употреба на ИКТ во
наставата по различни предмети и имаат испланирано динамика на
примена во годишните планирања и начин опишан во дневните
планирања. Поради се помалиот број на функционални комјутери се
потешко е да се реализира примената на ИКТ во наставата. За
нововработените наставници се организира дисиминација за примена
на ИКТ во наставата, а и за оние наставници кои повторно сакаат да
ги прошират своите познавања од информатиката и работата со
комјутери.
Училиштето ја планира набавката на материјално-техничките
средства, но нивното обезбедување
е отежнато заради
ограничените и се помали финансиски средства.
4.5.2.
Училишна
Училишната библиотека е сместена во просторија која е
преуредена во предходниот период и е со многу подобри услови за
библиотека
работа со што се очекува да биде почесто посетувана од учениците.
Таа е опремена со комјутер и печатач кои се користат во

Извори на податоци
Пописни листи
Анкетни листи
Годишен извештај за работата на
училиштето

Наставни средства и материјали
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евиденцијата на книжниот фонд. За нејзина работа е ангажиран еден
наставник со вкупно време 20 часа седмично по изготвен распоред кој
е истакнат на видно место. Во подрачните училишта успешно работат
училишните библиотеки, а за нив се грижат одделенските наставници.
Фондот на книги е даден во следната
табела за централното училиште и подрачните паралелки:

Населено место

Наслови

Кривогаштани
Славеј
Врбјани
Крушеани
Годивје
Вкупно примероци

1112
110
253
92
107

Библиотека за стручна литература
Картотека на училишната
библиотека
Пописни листи

Книги
(примероци)
9481
173
542
519
210
10925

Бројот на лектирните изданија од 1 до 5 одделение не задоволува,
а од 6 до 9 одделение е задоволителен. Стручна литература има мал
Разговор
со
наставници
во
број на книги неколку енциклопедии, речници и списанија.
Евиденцијата на користењето на книгите од училиштето е на одделенска настава и предметни
наставници по македонски јазик
потребното ниво.
Во наредниот период ќе се настојува евиденцијата на книгите
целосно да се комјутеризира.
4.5.3.
материјал

Потрошен Училиштето и покрај недостатокот на финансиски средства, постојано
е снабдено со потрошен материјал за финкционирање на воспитнообразовниот процес и одржување на хигиената во училиштето. Во
мерките за заштита од коронавирусот набавени се средства за
дезинфекција и одржување на хигиената на вработените и учениците
при влегување во училиште за дозавршување на работните обврски.

Разговор со вработените

Разговор со учениците
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4.6. Финансиско работење на училиштето
Теми:
4.6.1. Постапки со кои се
обезбедува почитување на
законската регулатива за
финансиско работење
4.6.2. Транспарентност во
планирањето и трошењето
на училишниот буџет

Констатации, собрани податоци:
Според завршните сметки за 2018 и 2019 година се согледува дека
училиштето во овие две години финансиски успешно работи и покрај
намалените финансии.

Извори на податоци
Завршни финансиски сметки

Транспарентноста во планирањето и трошењето на училишниот Записници од извршени тендери за
буџет се согледува од можноста да се разгледа донесениот буџет за јавни набавки
секоја календарска година, разгледување на завршната сметка за
секоја година. Избрана е комисија за јавни набавки која врши
разгледување на пристигнати понуди и изведува јавни лицитации –
наддавања по понудите во соработка со претставник од оснивачот –
Општина Кривогаштани за набавка на огрев за училиштето,избор на
превозник на учениците. Јавно е планирањето и набавката на
нагледни сретства и помагала според финансиската состојба

Констатации, собрани податоци од прашалниците:
ПРАШАЛНИК ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
Неточн
о

во
мала
мера
точно

целосно
точно

(1)
0

(2)
0

во
голема
мера
точно
(3)
0

2. Работата на УО е јасно дефинирана со Деловникот за работа на УО.

0

0

3

24

3. Состаноците се одржуваат и реализират во согласност со деловникот за работа на УО.

0

0

1

25

0

1

3

23

0

0

3

24

0

0

7

20

ТВРДЕЊЕ/ ИСКАЗ
1. УО е конституиран во согласност со законската регулатива и Статутот на училиштето.

4. УО им обезбедува редовни, детални и сеопфатни информации за својата работа на другите
субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес.
5. УО има воспоставено партнерски однос со Раководниот орган на училиштето и другите
образовни структури.
6. Училиштето обезбедува обука за членовите на УО заради успешно извршување на улогата на
управување.

(4)
27
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ПРАШАЛНИК ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ЗА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО

Директорот со својата работа и однесување служи за пример на вработените во училиштето.
Допринесува за афирмацијата и угледот на училиштето.
Бара одговорност и дисциплина при работата.
Спремен е да ја преземе одговорнсота при донесувањето на одлуки.
Обезбедува услови за соработка со родителите и ги почитува иницијативите и предлозите на
Советот на родители.
6. Развива добра соработка со локалната заедница.
7. Соработува со другите училишта и организации.
8. Обезбедува маркетинг на училиштето.
9. Редовно му поднесува извештај на Училишбиот одбор за активностите што се одвиваат во
училиштето.
10. Редовно му поднесува извештај на Училишбиот одбор за својата работа.
11. Ја планира и организира реализацијата на програмата за образование и воспитување.
12. Се залага за обезбедување квалитет и унапредување на воспитно-образовната работа.
13. Се залага за остварување на развојниот план на училиштето.
14. Превзема мерки за извршување наредби на просветниот инспектор.
15. Превзема мерки во случај на недолично однесување на вработените и неговото негативно
влијание на учениците.
1.
2.
3.
4.
5.

Неточно
(1)
0
0
0
0

во
мала
мера
точно
(2)
0
0
0
0

во
голем
а
мера
точно
(3)
1
0
0
2

целос
но
точно
(4)
5
6
6
4

0

0

2

4

0
0
0

0
0
0

1
2
1

5
4
5

0

0

1

5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
1
2
1

5
6
5
4
5

0

0

1

5
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ПРАШАЛНИК ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО ЗА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО
Неточн
о

во мала
мера
точно

(1)
0
0
0
0

0
0
0
0

во
голема
мера
точно
(3)
1
2
2
3

0

0

3

12

0
0
0

0
0
0

3
3
5

12
12
10

0

0

4

11

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5
4
3
3
2

10
11
12
12
13

0

0

3

12

ТВРДЕЊЕ/ ИСКАЗ

(2)
Директорот со својата работа и однесување служи за пример на вработените во училиштето.
Допринесува за афирмацијата и угледот на училиштето.
Бара одговорност и дисциплина при работата.
Спремен е да ја преземе одговорнсота при донесувањето на одлуки.
Обезбедува услови за соработка со родителите и ги почитува иницијативите и предлозите на
Советот на родители.
6. Развива добра соработка со локалната заедница.
7. Соработува со другите училишта и организации.
8. Обезбедува маркетинг на училиштето.
9. Редовно му поднесува извештај на Училишбиот одбор за активностите што се одвиваат во
училиштето.
10. Редовно му поднесува извештај на Училишбиот одбор за својата работа.
11. Ја планира и организира реализацијата на програмата за образование и воспитување.
12. Се залага за обезбедување квалитет и унапредување на воспитно-образовната работа.
13. Се залага за остварување на развојниот план на училиштето.
14. Превзема мерки за извршување наредби на просветниот инспектор.
15. Превзема мерки во случај на недолично однесување на вработените и неговото негативно
влијание на учениците.
1.
2.
3.
4.
5.

целосно
точно

(4)
14
13
13
12
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Предности: Релаксирани меѓучовечки односи и позитивна клима
за работа каде работното искуство се пренесува на помладите
кадри, а новитетите од современа технологија се пренесуваат од
помладите на постарите кадри. За ваквата состојба голема
заслуга имаат како директорот во изминатите 1,5 години и
новиот в.д. директор во последниве 6 месеци.

Можности:
Училиштето би требало уште повеќе да ја зајакне соработката со
локалната заедница (особено со бизнис секторот) за да може уште
поефикасно да работи и да ги остварува своите цели и задачи

Брзата реакција на УО и директорот во усогласувањето на
постоечките документи со новите закони: Закон за основно
образование и Закон за наставници и стручни соработници
покажува дека тимската работа на органите задолжени за
управување и раководење е на високо ниво.

Слабости:
Континуирано лошата финансиска состојба на
училиштето придонесе да се појават и одредени слабости во
неговото работење како што се недостаток на нагледни средства
и помагала, но и нови компјутери за наставниот процес.

Закани: Продолжувањето на кратењето на буџетот за училиштето
претставува најголема закана за негово нормално функционирање.
Истовремено, случувањата во време на пандемијата на корона,
покажаа дека нормалното функционирање на училиштето во вонредни
услови е тешко изводливо (не само во поглед на наставниот процес,
туку и во раководењето на училиштето)

Резултати:
Јаки страни:
- Почитување на статутарните и деловничките обврски при формирањето и работењето на училишниот одбор при донесувањето на
одлуки;
- Транспарентност во работата на Училишниот одбор;
- Соработката на Училишниот одбор со директорот е на високо ниво
- Раководниот орган има јасна визија за работата на училиштето.
86

ООУ,,Манчу Матак”-Кривогаштани/Самоевалуација на училиштето (2018 - 2020)
- Директорот на училиштето ги идентификува слабите страни на училиштето, презема активности за нивно надминување и донесува
одговорни одлуки за промени на досегашните навики и начини на работа;
- Директорот се фокусира на јасни приоритети идентификувани во развојниот план преку ефективна самоевалуација, а во центарот на
своето работење ги става постигнувањата на учениците и подобрувањето на условите за работа во училиштето
- Почитување на законските прописи при донесувањето важни документи и при планирањето на ВОР;
- Успешна примена на стратегиите и процедурите кои се користени во процесот на самоевалуација и развојниот план;
- Отворена комуникација и соработка на директорот со наставниот кадар и родителите;
- Отвореност на училиштето за соработка со родителите,локалната заедница,невладиниот сектор ,
- Високо едуциран наставен кадар кој е постојано спремен на доедукација и обуки/ Перманентно усовршување на наставниот кадар;
- Постои позитивна клима за нови проекти во образовниот процес.
Слаби страни:
- Недоволен број на современи нагледни сретства и помагала,
- Недоволен број на функционални комјутери за примена на ИКТ во наставата,
- Намалени финансиски сретства
- Недоволен број или нема ниту еден примерок од задолжителните лектири за предметна настава
Предлог на мерки за подобрување на квалитетот на работата:
- Да се обезбедат сретства за оспособување на расипаните комјутери лап-топи и истите да се стават во функција на наставата или да се
набават нови, во поголем број;
- Да се набават современи нагледни сретства и помагала според новите наставни програми по природните науки и математика;,
- Да се воспостави поголема соработка со Бизнис секторот во општината
- Да се зглеми бројот на лектирните изданија од лектирите кои се обработуваат.
Подрачје 5: Комуникациски односи со јаноста
Бр. Индикатори за квалитет
Теми
5.1 Наставни планови и
 Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми
програми
5.2 Воннаставни активности
 Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности
5.3 Известување за
 Известување на родителите за напредокот на учениците
напредокот на учениците
5.4 Промовирање на
 Промовирање на личните постигања на учениците
постигањата
 Промовирање на постигањата во име на училиштето
Оддели во рамките на подрачјето:
5.1. Наставни планови и програми
5.2. Воннаставни активности
5.3. Известување за напредокот на учениците
5.4. Промовирање на постигањата
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Подрачје 5: Комуникациски односи со јаноста
Теми:
5.1.1 Информираност на
родителите и учениците
за наставните планови
и програми

5.1. Наставни планови и програми

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Училиштето континуирано стои на располагање на родителите се со
 педагошка евиденција и
цел подобрување на соработката со нив а како резултат на тоа и
документација
подобрување на успехот и постигнувањата на учениците. Има
 записници од Училишниот
воспоставено процедури и користи повеќе различни начини со кои ги
одбор, советот на родители и
информира родителите за процесот на образование на нивните деца
стручните органи на
меѓу нив се и начините на кои родителите и учениците се
училиштето;
информираат за наставните планови и програми според кои се
 брошурии веб страната на
одвива реализација на наставниот процес во училиштето. Што се
училиштето
однесува на родителите тие се информирани на неколку начини за
наставните планови и програми
 На почетокот на секоја учебна година на родителска средба
родителите се запознаваат наставните планови за секој
предмет кој ќе биде изучуван во тековната учебна година и
програмите по кои ќе се работи. Се запознаваат со бројот на
часови со кои е застапен секој предмет во текот на годината
како и со статусот на предметите – дали се задолжителни или
изборни.
 Во текот на годината се организраат и индивидуални средби со
родителите (бидејќи секој наставник има примен ден и час на
кој се сретнува со родителите). И на овој вид средби
родителите, доколку пројават интерес, имаат можност да се
запознаат поблиску со наставната програма по одделните
предмети што ги изучуваат нивните деца, да дознаат за
критериумите за следење и оценување и што се очекува од
ученикот во рамките на предметот кој го изучува.
Сепак постои и фактот дека голем дел од родителите често
отсуствуваат од родителските средби (поради работни обврски и сл) и
често се тоа едни исти родители што може да не доведе до заклучок
дека овие родители може помалку да бидат информирани за
наставните планови и програмите за разлика од другите. За
посетеноста на родителските средби доказ се записниците од
родителските во дневникот, извешатаите на одделенските
раководители пред Наставничкиот совет.
 Наставните планови и програми пред родителите се
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презентираат и на состанок на Советот на родители
 На родителите им се посочува и тоа дека информации за
наставните планови и програми можат да се најдат и на веб
страната на училиштето и на БРО, од брошурата за
родителите на почетокот од учебната година.
И учениците треба да се запознаат со содржините на наставните
планови и програми кои ќе ги изучуваат по одделните предмети во
текот на годината.
 Наставниот план и програмата по одделните предмети на
учениците им ги презентира секој наставник за својот предмет,
ги подготвува за тоа што ќе се работи во текот на годината и ги
информира уште на самиот почеток на учебната година.
Подрачје 5: Комуникациски односи со јаноста

5.2. Воннаставни активности

Теми:

Констатации, собрани податоци:

5.2.1
Афирмирање
на учениците
и на
училиштето
преку
воннаставнит
е активности

Училиштето им овозможува на учениците учество во најразлични воннаставни активности.
Учениците учествуваат во воннаставните активности во зависност од нивните интереси, потреби и
можности без оглед на нивниот пол, социјалното потекло или етничката припадност.Во
воннаставните активности се вклулени и учениците со ПОП. Нашето училиште нуди разновидни
воннаставни активности за развивање на различните интереси на учениците организирани преку
различни секции, спортски и еколошки активности, музички манифестации, учество на натпревари и
сл определени со Годишната програма за работа на училиштето. На полето од слободните
ученички активности во училиштето се застапени 11 секции во предметна и кај сите паралелки во
одделенска настава по 1 – 3 секции. Учениците се вклучуваат во воннаставните активности по
сопствен избор а во некои случаи конкретно во планирањето на програмите за работа на секциите
самите ученици се вклучени со сопствени предлози на содржини за работа.Учениците со помош и
поддршка на училиштето и наставниците работат на проекти, учествуваат на различни
манифестации , ликовни изложби, литературни конкурси и натпревари од различни области кои што
се организираат на локално, државно и меѓународно ниво при што освојуваат значителен број
награди. Учениците учествуваат на конкурси, литературни читања, општински, регионални и
државни натпревари, меѓународни натпревари, проекти на локалната самоуправа и
Министерството. Истите се користат како можност преку која се презентираат постигањата на
учениците и на училиштето во целина со тоа се афирмираат и учниците и училиштето преку
воннаставните активности.Стекнатите знаења постигнати во редовната настава и воннаставните
активности учениците ги презентираат на настапите пред нивните соученици и родителите по повод
Денот на училиштето, Осми Март, Нова Година и други манифестации и ученички натпревари.

Извори на
податоци

Евиденциј
а за учество на
натпревари,
конкурси и
други
манифестации.

Дипломи,п
ризнанија,
сертификати,
благодарници

Извештаи
за воннаставни
актовности
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Така на пример, во учебната 2018/2019 година нашите ученици учествувале на следните настани
или поводи каде се презентирале себе си и своето училиште
 Новогодишната програма во општинската сала
 Програмата по повод денот на жената 8ми Март
 Програмата и одбележување на патрониот празник на училиштето
 Денот без автомобили Активност – вешто возење на ролери Активност - возење на
велосипед до училиште и назад
 Одбележување на ден на Планетата Земја на 22.04.2019 г. на ниво на училиштето и на
глобално ниво
 Првоаприлски маскенбал во Крушево
 Учество во „Прочкарска смеа за секого“ - во организација на ЛС
 Посета на детски фестивал „Трала-ла“ во Битола во соработка со локалната самоуправа Кривогаштани
 Активност по повод детската недела
 Одбележување на неделата за борба против сидата
 Учество на „Денови на Франкофонијата во чест на Никола Бувие“
 Гостување на манифестацијата „Вечери во чест на Васил Иљоски“
 Гостување со презентација на проектот „Со природни ресурси до здрава животна средина“
 Ден на Мајчиниот јазик
 изложба на изработки од учениците од рециклиран материјал при обработката на тутун
а учестувале и на натпревари, конкурси, литературни читања, настани и слично:
 Награден конкурс „Создаваме нови приказни од старите сказни“
 Учество во „Кенгур“- меѓународен натпревар по математика
 Ликовен конкурс: Тема: Крушево во нашите срца
 Училишен натпревар по математика
 Општински натпревар по математика
 Регионален натпревар по математика
 Општински натпревар по географија
 Регионален натпревар по географија
 Учество на интернационален натпревар Дабар 2018
 Учество на регионален натпревар на народна техника
 Општински натпревар, Елтам
 Регионален натпревар, Елтам
 Ликовен конкурс на тема: Хумористични ликови и настани од народното творештво
ООУ„Кочо Рацин“ Ивањевци
 Hippo прелиминарен натпревар
 Регионален натпревар по Македонски јазик
 Државен натпревар по Македонски јазик
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Општински натпревар по биологија
Регионален натпревар по биологија
Државен натпревар по биологија
Конкурс по повод Светскиот ден на штедењето- 31.X ,,Jас умеам да штедам”
Учество на конкурс по повод Светскиот ден на храната на тема ,,Свет без глад ”
Литературно читање во ООУ„Јонче Смугрески “- Обршани
Литературно читање во ООУ„Страшо Пинџур“- Мало Коњари
Литературно читање во ООУ„Кирил и Методиј“- Бучин
Натпревари одбојка(ж) ФУСМ СУС – Прилеп
Спортски активности и натпревари по повод донацијата на Тутунски комбинат АД Прилеп“Со спортот против елиминација на детскиот труд во тутунопроизводството
 Натпревари во одбојка(ж) СУС Прилеп и ФУСМ на Македонија
 Одбојка Ден на ООУ М.МатакКривогаштани
 Одбојка Ден на ООУ Јонче Смугрески Обршани
 Одбојка и Фудбал Ден на ООУ Ѓорче Петров Ропотово
 Фудбал Ден на ООУ Страшо Пинѓур М.Коњари
 Одбојка Ден на ООУ Кирил и Методиј Бучин
 Учество на општински натпревар по хемија
 Учество на општински натпревар по природни науки
 Учество на регионален натпревар по природни науки
 Учество на регионален натпревар по хемија
 Учество на државен натпревар по хемија
Во учебната 2019/2020 година учениците се афирмираа себе си и своето училиште преку следните
активности:
 Свечен прием на првачињата во училиште (соработка со општината);
 Одбележување на „Детската недела“ со поетски и ликовни творби
 Дебата со училишниот парламент од гимназија „Мирче Ацев“- Прилеп
 Интерактивна работилница по повод Трети декември- Меѓународниот ден на лицата со
попреченост
 Демократско учество на ученици на наставнички состанок преку Презентација по повод „16
дена активизам против насилство врз жените и девојчината
 Ден без автомобили и Недела на детето(возење ролери)
 Активности по повод ,,Светскиот ден на детето,,
 Презентација и учество на Мини Еко саем со проектот ,,Со природни ресурси до еколошки
здтава животна средина,, поддржан од ФИТР во Дом на култура Битола
 Новогодишна приредба
 Завршната манифестација по конкурсот за изработка на уметнички дела/творби од
рециклирачки отпад на тема:„МИРИСОТ НА ТУТУНОТ КОЈ ГИ ОБОЈУВА ДЕТСКИТЕ ИГРИ
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Мали спортски игри со реквизити изработени од рециклирани тутунскиматеријали
 Во рамките на активноста #ДецатаПреземаат организираа панел-дискусија на која беа
презентирани дел од проблемите со кои се соочуваат децата
 Одбележан е Денот на училиштето и Денот на сесловенските просветители „Св.Кирил и
Св.Методиј“
а учестуваа и на натпревари, конкурси, литературни читања, настани и слично:
 Награден конкурс „Мирисот на тутунот кој ги обојува детските игри“„, освоени награди од
страна на групи ученици во прво, второ, трето и четврто од Кривогаштани и група ученици од
шесто и деветто оддделение
 Интернационален натпревар Дабар 2019
 Учество во ликовен конкурс на Народна Банка на тема ,,Штедам,сонувам и желбите ги
остварувам” со освоена прва награда
 Oпштински натпревари одбојка
 Зонски натпревари одбојка
 Училишен натпревар по математика
 Општински натпревар по математика
 Одржан е општински натпревар по географија
 Регионален натпревар по географија
 Општински натпревар по биологија
*Оваа учебна година дел од предвидените вннаставни активности беа изведени онлајн поради
препораките на МОН за заштита од вирусот ковид – 19 а исто така многу предвидени воннаставни
активности како што се ученичките натпревари се одложени поради оваа причина.
При планирањето,подготовката на истите училиштето доследно ги почитува одредбите од
Правилникот на организаторите на натпреварите кои имаат претходно добиени акредитации.
Придобивките
од воннаставните
активности
се
многубројни:соработка,
другарување,
личнанадоградба и усовршување во одредена област, зголемување на самодовербата
инатпреварувачкиот дух на учениците, стекнување на дипломи и благодарници за вложен труд
ипостигнати резултати.

Подрачје 5: Комуникациски односи со јаноста
Теми:
5.3.1 Известување на
родителите за
напредокот на
учениците

5.3. Известување за напредокот на учениците

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Училиштето има утврден систем за известување на родителите за
 Извештајот за работа на
напредокот на учениците и истите добро ги применува.
училиштето (полугодишен,
Училиштето редовно прибира информации за постигањата на
годишен);
учениците и дава транспарентна и конкретна повратна
 записниците од Советот на
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информација на родителите за оценката.
Родителите редовно и навремено се информирани за успехот,
постигнувањата и напредокот на учениците и тоа на повеќе
начини:
 Секој наставник во својот предмет планира и реализира
тестови, контролни и писмени работи, наставни листови и
други форми на проверка на знаењето на учениците кои потоа
оценети им се достапни на родителите за увид и
информираност за напредокот на ученикот во секој период од
учебната година. Тоа јасно се гледа од подготвените ученички
пртфолија кои во секое време му се достапни на родителот на
увид.
 Се практикуваат формални планирани средби со родителите
најмалку 4 пати во текот на учебната година(на крајот на
првото тромесечие, на крајот на првото полугодие, на крајот на
третото тромесечие и на крајот на годината со тоа што на
родителската средба на крајот на годината целта е да се
запознаат родителите со оценките по одделните предмети и
доколку имаат забелешки родителите имаат право да поднесат
приговор до наставничкиот совет за некоја оценка пред таа да
биде внесена во свидетелството) на кои тие се информирани
за успехот и напредокот на учениците од целатаа паралелка а
преку евидентните листови кои ги подготвуваат класните
раководители секој родител се запознава конкретно со
постигнувањата на своето дете. Родителите добиваат извештај
за успехот преку евидентните листи во кој се запишани
постигањата на ученикот по сите предмети, за личниот развој
на ученикот и за поведението и однесувањето на ученикот. Од
нив некогаш се бара (имаат можност) да дадат повратна
информација за се она за што се известени.
 неформални средби со родителите на иницијатива на
родителот или наставникот и
 индивидуални средби во трмини предвидени со Годишната
програма за работа за секој наставник.Секој родител има
можност во определен термин да разговара со било кој
наставник во училиштето и да добие јасни информации за
напредокот на своето дете но и упатства за подобрување на
успехот по предметот. Тука се дискутира и за потребата од
















родителии родителските
средби;
анкетите и интервјуата со
директорот, родителите,
наставниците и со стручната
служба;
педагошката евиденција и
документација (за
општествено корисната
работа, за јавно културната
дејност);
статутот на училиштето;
увидот во интернет
страницата на училиштето;
записниците и одлуките од
состаноците на Училишниот
одбор;
организираните трибини,
дебати, предавања со
родителите и со
претставниците на деловната
заедница.
Приемни денови на
наставниците
Родителски средби
Индивидуални средби
Евидентни листи
Електронски дневник
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присуство на учениците на часовите за дополнителна или
додатна настава кои наставниците ги организраат во утврдени
тремини во текот на целата учебна година.
И тука треба да се спомене фактот дека голем дел од родителите
често отсуствуваат од родителските средби (поради работни обврски
и сл) и често се тоа едни исти родители што може да не доведе до
заклучок дека овие родители може помалку да бидат информирани за
напредокот на своите деца и програмите за разлика од другите. За
посетеноста на родителските средби доказ се записниците од
родителските средби во дневникот, извешатаите на одделенските
раководители пред Наставничкиот совет.
 Определен број наставници даваат и пишана повратна
информација за учениците и нивните родители.
 Сите наставници целосно го водат електронскиот дневник и ги
внесуваат сите податоци. Помал број родители веќе се
регистрирани и добиваат електронски известувања за успехот
на децата, но поголемиот број добиваат СМС пораки.
На родителите им се даваат реални информации за напредокот
на учениците по класификациони периоди и тоа преку
индивидуални средби и заеднички родителски средби и преку
писмени достави.
Исто така успехот на учениците се следи и преку известувањата
за негативните оцени по секое тромесечие. При тоа родителите
беа повикувани на советодавна работа со стручната служба ако
ученикот континуирано покажува слаб успех по одделни предмети
или ако покажува несоодветно однесување или непочитување на
наставникот.
 Оваа учебна година родителските средби во второто
полугодие се одвиваа на малку поинаков начин – онлајн
заради насоките дадени од МОН за справување со
пандемијата од ковид-19. И покрај многуте ограничувања и
тешкотии во начинот на електронска комуникација со
родителите
наставниците
успеаа
преку
различни
електронски медиуми(ZOOM, Messenger, Viber) да им ги
достават на родителите евидентните листови на
тромесечие и известувањата за успехот на крајот на
годината со што родителите повторно и нормално добија
увид во напредокот и постигнувањата на учениците.
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Подрачје 5: Комуникациски односи со јаноста
Теми:
5.4.1 Промовирање на
личните постигања на
учениците

5.4.2 Промовирање на
постигањата во име на
училиштето

5.4. Промовирање на постигањата

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
За унапредување на личните постигања на учениците во училиштето
 Извештаите и анализите;
се органзираат слободни ученички активности низ кои учениците ги
 разгледувањето на
истакнуваат своите афинитети, желби и таленти. Вработените ги
педагошката евиденција и
поттикнуваат учениците да учествуаат на сите видови натпревари,
документација;
конкурси, манифестации, приредби и слично со тоа што истите се
 разговорите со наставниците
пофалуваат и се поддржуваат На истите постигнуваат високи
и со стручната служба.
резултати.
Училиштето дава голем поттик за напредување на сите ученици и
нивно промовирање во различни области, како што се ликовни и
литературни конкурси; спортски натпревари; еколошки хепенинзи;
ликовни изложби; изложби на ученички творби; учество на општински,
регионални, државни натпревари; активности од областа на културата
- настапување на културно - уметнички настани организирани од
општината организира јавна презентација на јавните постигања на
училиштето и детските изработки, како и презентација на јавни
културни приредби што произлегуваат од слободните активности и
многу други манифестации на кои нашите ученици се промовираат
себеси како и нашето училиште.
Учениците со високи постигања во текот на тримесечието се
пофалуваат пред Наставничкиот совет, родителите и во евидентниот
лист. Најдобрите ученички изработки, изработени за време на
наставните и/или воннаставните активности, се изложени во
училниците или холовите на училиштето.
Училиштето става голем акцент на промовирање на постигањата на
 Фејсбук и веб страна на
сите ученици. Наставниот кадар успешно ја организира средината за
училиштето
учење со поставување јасни и високи очекувања во однос на
 Правилник за доделување на
постигањата,
редовноста
и
дисциплината
на
учениците.
награди и пофалби на
Наставниците ги мотивираат учениците, ги потикнуваат да
учениците
учествуваат на разни конкурси, училишни, регионални и државни
натпревари, каде истите постигнуваат солидни резултати. Во
последните години евидентирани се голем број добри постигања на
учениците на општински, регионални и државни натпревари.
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Сите високи резултати и пласмани училиштето редовно ги пласира и
промовира. Со тоа им се давa огромна поддршка на
учениците и наставниците за нивно идно ангажирање и постигнување
на уште посолидни резултати и успеси.
Начините на кои училиштето врши промовирање и истакнување на
постигнувањата на учениците во име на училиштето се следни:
 На Денот на училиштето на учениците кои имаат најдобри
постигања им се даваат награди.Директорот на училиштетоим
врачува пофалници и симболична награда со книга на
учениците кои постигналерезултати во натпреварина знаење и
конкурси.
За патрониот празник на училиштето или за некој друг вид
манифестација присуствуваат родители, претставници на
локалната заедница, гости од други училишта, медиуми и сл
така што прмовирањето на постигнувањата на учениците
добива поголема важност и опсег.
 На Денот на училиштето кој е пред крајот на учебната година
согласно Интерниот правилник за пофалби инагради на
Наставнички совет се избира ученик нагенерација (ученик
оддеветто одделение) се пофалува и наградува пред
родителите, претставниците на локалната заедница, гости од
другите училишта, медиумите и сл..
Училиштето има правилник за доделување награди и пофалби на
учениците и истиот доследно се спроведува.
 Училиштето има своја страна на социјалната мрежа facebook –
под име ООУ „Манчу Матак“ - Кривгаштани и своја веб страна
www.mancumatak.edu.mk на кои ги промовира успесите и
постигнувањата на учениците кои пак од своја страна го
претставуваат и промовираат своето училиште.
 Некои од позначајните дипломи и признанија се истакнати на
видни места во училиштето или училниците.
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Од направената анализа на прашалниците за наставници за ова подрачје се добиени следните податоци:
5.1 Наставни планови и програми/ Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми
Тврдење/исказ
Ги информирам родителите за целите на наставните планови и програми што се реализираат.
21 наставник (77.7%) сметаат дека ова тврдење е целосно точно, 5 (18.5%) наставници сметаат дека ова е во голема мера
присутно, а само еден наставник (3.70%) смета дека ова е во мала мера точно. Ниту еден наставник не се изјаснил дека
воопшто не ги информира родителите за целите на наставните планови и програми.
5.2 Воннаставни активности/ Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности
Тврдење/исказ
Ги вклучувам учениците барем во една воннаставна активност за поддршка на нивниот личен и социјален развој,
без оглед на нивниот пол, етничката припадност и социјалното потекло и според нивен сопствен избор
Според 16 (64%) наставници ова тврдење е целосно точно додека 9 (36%) наставници одговориле дека тврдењето е во голема
мера точно. Ниту еден наставник не смета дека ова не е присутно.Двајца наставници не го одговориле прашањето.
Тврдење/исказ
На учениците им давам помош и подршка во изработката на проекти
22 (81.5%) од наставниците сметат дека е целосно точно тврдењето дека им даваат поддршка на учениците при изработка на
проекти. Пет наставници (18.5%) смета дека ова е во голема мера точно. Ниеден наставник не смета дека наставниците
воопшто не им даваат помош и поддршка на учениците за изработка на проекти.
Тврдење/исказ
Ги насочувам и охрабрувам учениците да учествуваат во натпревари
За 25 (92.6%) од наставниците оваа појава е целосно присутна во нивната работа а за 2 (7.4%) е во голема мера точно ова
тврдење ниеден наставник не се определил за опцијата не е точно/присутно или присутно во мала мера.
Тврдење/исказ
Им помагам на учениците адекватно да се подготват за натпревар
Според 22 наставници(84.6%) ова е целосно присутно во нивната практика, четворица наставници(15.4%) сметаат дека ова е во
голема мера застапено во нивната практика. Ниеден наставник не смета дека ова тврдење е неточно/непристуно. Еден
наставник не го одговорил прашањето.
5.3 Известување за напредокот на учениците/ Известување на родителите за напредокот на учениците
Тврдење/исказ
Изготвените извештаи и анализи по паралелки ги доставувам на увид до стручната служба и раководниот кадар и
се целосно достапни за другите наставници, родителите, и за самите ученици
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Според 19 наставници (70.4%) ова тврдење е целосно точно. Осум наставници (29.6%) сметаат дека ова е во голема мера
присутно. Ниеден наставник не се изјаснил негативно во однос на ова тврдење.
5.4 Промовирање на постигањата
5.4.1 Промовирање на личните постигања на учениците
Тврдење/исказ
Во училиштето се промовираат постигнувањата на учениците во сите области во училишните и
вонучилишните активности (Секоја можност ја користам да ги пофалам и да оддадам признание на успехот на
учениците)
20 наставници (76.9%)сметаат дека ова тврдење е целосно точно. Шест наставници(23.1%) сметаат дека тврдењето е точно во
голема мера. Ниту еден наставник не се изјаснил негативно по однос на ова тврдење.Еден наставник не го одговорил
прашањето.
Тврдење/исказ
Трудовите на учениците се изложуваат на видни и соодветни места во училницата и во училиштето. Секој ученик
добива можност да има изложен труд
22 наставници (81.5%) сметаат дека ова тврдење е целосно точно/присутно. Пет наставници (18.5%) сметаат дека оваа појава е
присутна во голема мера.
Тврдење/исказ
Во училиштето се промовираат постигањата од учениците во сите области, во училишните и вонучилишните
активности: се наградуваат, пофалуваат
За 25 наставници (92.6%) оваа појава е целосно присутна. Двајца наставници (7.4 %) сметаат дека ова тврдење е во голема
мера точно/ присутно. Ниту еден наставник не констатирал дека појавата е присутна во мала мера или воопшто не е присутна.
5.4.2 Промовирање на постигањата во име на училиштето
Тврдење/исказ
Училиштето ги наградува учениците кои постигнале успех и наставниците кои го помогнале тоа во сите
области преку кои го промовирале училиштето
18 наставници (66.7%) сметаат дека оваа појава е целосно присутна во нашето училиште додека за девет наставници (33.3%)
оваа појава е во голема мера присутна. Ниту еден наставник не се изјаснил дека оваа појава не е воопшто присутна или е
приутна во мала мера.
Тврдење/исказ
Успехот што го пстигнувааат учениците со помош на наставниците секогаш е правилно наградуван
19 наставници (70.4%) сметаат дека оваа појава е целосно присутна во нашето училиште. За шест наставници (22.2%) оваа
појава е присутна во голема мера. Двајца наставници (7.4%) смета дека ова во нашето училиште е присутно во мала мера..
Ниту еден наставник не одговорил негативно на ова прашање т.е ниту еден не смета дека ова тврдење воопшто не е точно за
нашето училиште.
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Заклучоци:
Поголем број од наставниците се изјасниле дека ги информираат родителите за содржините на наставниот план и
програма за тековната учебна година и за нивните цели.Најголем број од наставниците ги вклучуваат учениците во
барем по една воннаставна активност каде што секој ученик може да го презенира она во што е добар и да покаже
успех, им даваат помош и поддршка при изработката на проекти, ги поттикнуваат и охрабруваат да учествуваат на
натпревари и конкурси и соодветно ги подготвуваат за учество на нив. Поголем број од наставниците подготвуваат
извештаи за успехот и постигнувањата на учениците кои понатаму ги даваат на увид на сите релевантни фактори
вклучително и родителите на учениците. Во однос на промовирањето на постигнатиот успех на учениците - личниот и
во име на училиштето поголем број од анкетираните наставници сметаат дека учениците се соодветно наградувани,
пофалувани и дека нивниот успех се промовира на различни начини преку усни пофалби, изложување на трудови на
учениците, на нивните дипломи и пофалници, пофалување на Наставнички совет, преку доделување награди и
признанија на учениците и наставниците на значајни денови за училиштето и сл. Исто така наставниците сметаат дека
училиштето има добро развиен систем за наградување и пофалување кој доследно се применува.
Од направената анализа на прашалниците за родители за ова подрачје се добиени следните податоци:
5.1 Наставни планови и програми/ Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми
Тврдење/исказ
Училиштето ме информира за целите на наставните планови и програми што се реализираат
22 родители сметаат дека ова тврдење е целосно точно за училиштето. Според 10 родители за нашето училиште оваа појава е
присутна во голема мера. Тројца родители сметаа дека ова е присутно во мала мера во нашето училиште додека 2 родители
сметаат дека ова тврдење не е точно за нашето училиште.
5.2 Воннаставни активности/ Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности
Тврдење/исказ
Моето дете секоја година учествува во слободните активности во училиштето (секциите).
27 родители сметаат дека ова тврдење е целосно точно за нашето училиште. Шестмина родители сметаат дека оваа појава е
во голема мера присутна. Двајца родители сметаат дека оваа појава е присутна во мала мера во нашето училиште и исто толку
родители (2) сметаат дека ова тврдење не е точно за нашето училиште.
Тврдење/исказ
Моето дете учествува во натпревари, конкурси, изложби, соработка, екскурзии, акции, манифестации, приредби,
фестивали и други воннаставни активности кои ги организира училиштето.
32 родители се согласуваат дека оваа појава е целосно присутна во нашето училиште. За двајца родители ова е присутно во
голема мера. Тројца родители сметаат дека ова тврдење е во мала мера точно а за еден родител тврдењето воопшто не е
точно.
Тврдење/исказ
Моето дете може да учествува во воннастаставните активности во училиштето според сопствен избор
28 родители сметаат дека тврдењето е целосно точно за нашето училиште. 7 родители сметаат дека тврдењето е во голема
мера точно а тројца сметаат дека е во мала мера точно ова тврдење.
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5.3 Известување за напредокот на учениците/ Известување на родителите за напредокот на учениците
Тврдење/исказ
Наставниците водат евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик и за
неговиот/нејзиниот развој и редовно не известуваат за истите.
29 од испитаните родители сметаат дека ова тврдење е целосно точно за нашето училиште. 7 од нив пак сметаат дека оваа
појава е во голема мера присутна во нашето училиште. 1 родител се изјаснил дека ова е присутно во мала мера во нашето
училиште.
Тврдење/исказ
Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, класните/предметните наставници и
родителите за постигањата на учениците.
Во однос на ова тврдење 19 родители се изјасниле дека оваа појава е целосно присутна во нашето училиште во наставата. 15
родители се определиле дека ова е во голема мера точно за нашето училиште. 3 родители сметаат дека оваа појава е во мала
мера застапена во нашето училиште.
Тврдење/исказ
Училиштето редовно ме известува за напредокот на моето дете кој вклучува информации за постигањата на
учениците и давање транспарентна и конкретна повратна информација на родителите и учениците за оценката,
со детални препораки за подобрување на постигањата за секој ученик посебно.
22 родители од испитаните или сметаат дека оваа појава е целосно присутна во нашето училиште. 13 родители избрале дека
ова тврдење е во голема мера точно, додека 2 родители смета дека тврдењето е во мала мера точно за нашето училиште.
5.4 Промовирање на постигањата
5.4.1 Промовирање на личните постигања на учениците
Тврдење/исказ
Наставниците користат позитивни приоди да ги мотивираат учениците преку пофалби.
Најголем број од испитаните родители 27 сметаат дека тврдењето е целосно точно за нашето училиште. 7 родители сметаат
дека оваа појава е во голема мера присутна во нашето училиште. 2 родители сметаат дека тврдењето е во мала мера точно и
исто толку родители (2) сметаат дека тврдењето воопшто не е точно за нашето училиште.
Тврдење/исказ
Трудовите на учениците се изложуваат на видни и соодветни места (во училницата и во училиштето). Секој
ученик добива можност да има изложен труд.
24 родители сметаат дека тврдењето е целосно точно за нашето училиште. Според 8 родители ова тврдење е во голема мера
точно за нашето училиште. Тројца родители сметаат дека оваа појава е присутна во мала мера во нашето училиште.
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5.4.2 Промовирање на постигањата во име на училиштето
Тврдење/исказ
Во училиштето се промовираат постигнувањата на учениците во сите области, во училишните и
вонучилишните активности: се наградуваат, пофалуваат.
27 од анкетираните родители сметаат дека тврдењето е целосно точно за нашето училиште. 8 родители се изјасниле дека оваа
појава е во голема мера присутна во училиштето. Само еден родител смета дека тврдењето не е во мала мера точно за нашето
училиште.
Тврдење/исказ
Училиштето има развиен систем на наградување на учениците кои постигнале успех и за наставниците кои го
помогнале тоа во сите области преку кои го промовирале училиштето.
Во однос на ова тврдење најголемиот број родители 22 сметаат дека тоа е целосно точно за нашето училиште. За 6 од
родителите оваа појава е во голема мера присутна а двајца родители сметаат дека ова е во мала мера присутно во нашето
училиште.
Заклучоци:
Што се однесува на информираноста на родителите за наставните планови и програми голем број од
анкетираните родителите се изајсниле дека се информирани од училиштето за нивната содржина и цели.
Голем број родители сметаат дека нивните деца се вклучени во воннаставните активности секоја учебна година.
Поголем број родители сметаат дека нивните деца учествуваат во натпревари, конкурси, изложби, соработка,
екскурзии, акции, манифестации, приредби, фестивали и други воннаставни активности кои ги организира
училиштето. Голем број родители се изјасниле дека учениците имаат избор за тоа во која слободна активност ќе
учествуваат според афинитетите кои ги имаат. Поголем број од родителите сметаат дека наставниците водат
евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик и за неговиот/нејзиниот развој и дека
редовно ги известуваат за истите. Исто така поголем број од анкетрианите родители се изјасниле дека постои
ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, класните/предметните наставници и
родителите за постигањата на учениците. За голем број родители училиштето редовно ги известува за
напредокот на нивните деца кој вклучува информации за постигањата на учениците и давање транспарентна и
конкретна повратна информација на родителите и учениците за оценката, со детални препораки за подобрување
на постигањата за секој ученик посебно.
Во однос на промовирањето на личните постигнувања на учениците и нивните постигнувања во име на
училиштето голем број родители сметаат дека училиштето и наставниците соодветно ги промовираат
постигнувањата на учениците преку пофалби, изложување на трудовите на учениците на видни места во
училиштето и училниците. Голем број родители смета дека училиштето има развиен систем на наградување на
учениците кои постигнале успех преку кој го промовирале училиштето.
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Од направената анализа на прашалниците за ученици за ова подрачје се добиени следните податоци:
5.2 Воннаставни активности/ Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности
Тврдење/исказ
Работиме на проекти, со помош и поддршка на наставникот.
26 (64%)ученици сметаат дека ова тврдење е целосно точно за училиштето во кое учат. Според 10 ученици (28%) тврдењето е во
голема мера точно а ниеден од учениците сметаат дека ова е застапено во мала мера во училиштето. 3 (8%) од учениците не
дал мислење дека ова тврдење не е воопшто точно за училиштето во кое учат.
Тврдење/исказ
Учествувам во различни културни, музички, спортски и други активности
25(69%) ученици сметаат дека ова тврдење е целосно точно за нашето училиште. Според 8 (26%) ученици тврдењето е во
голема мера точно. 2(5%) ученици сметаат дека ова е во мала мера присутно во нашето училиште а според 0 % ОД учениците
ова тврдење воопшто не е точно.
Тврдење/исказ
Наставникот ме охрабрува да учествувам на натпревари
14(38%)ученици сметаат дека ова тврдење е целосно точно за нашето училиште. Според 16(42%) ученици ова е застапено во
голема мера а пак 6 (15%) ученици сметаат дека е ова присутно во мала мера. 2(5%) ученици сметаат дека тврдењето не е
точно.
Тврдење/исказ
Имам можност да учествувам во натпревари, конкурси, манифестации, фестивали, настани, приредби и слично
23(68%) од анкетираните ученици се изјасниле дека ова е целосно присутно во училиштето. 12(22%) сметаат дека тврдењето е
во голема мера точно за нашето училиште. 3ученици (10%) сметаат дека тврдењето е точно во мала мера за нашето
училиште.
5.4 Промовирање на постигањата
5.4.1 Промовирање на личните постигања на учениците
Тврдење/исказ
Имам добиено пофалба, признание или награда од учииштето.
Поголем број од анкетираните ученици 17 (40%) сметаат дека ова тврдење е целосно точно за начето училиште. Исто така
голем број ученици 9 (23%) имаат спротивно мислење од претходните, т.е оваа појава според нив не е присутна во нашето
училиште. 8 ученици или 20% сметаат дека тврдењето е во голема мера точно а 7 ученици (17%) сметаат дека ова е
точно/присутно во мала мера.
Тврдење/исказ
Трудовите на учениците се изложуваат на видни и соодветни места (во училницата и во училиштето). Секој
ученик добива можност да има изложен труд.
Според добиените резултати од прашалниците 24 ученици или 64% сметаат дека ова тврдење е целосно точно за нашето
училиште. За 11 ученици (23%) тврдењето е во голема мера точно. 2(5%) ученик смета дека ова е точно/присутно во мала мера
а 3 ученици(8%) се изјасниле дека тврдењето не е точно.
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Тврдење/исказ
Во училиштето редовно се пофалуваат позитивните постапки и успехот на учениците
29 (75%) од анкетираните ученици сметаат дека тврдењето е целосно точно за нашето училиште. Според 6(17%) од учениците
тврдењето е во голема мера точно и ова е во голема мера присутно во нашето училиште. Двајца ученици(5%) сметаат дека
тврдењето е во мала мера точно а според 1 УЧЕНИК (3%) тврдењето не е точно.
5.4.2 Промовирање на постигањата во име на училиштето
Тврдење/исказ
Во училиштето се промовираат моите постигања во сите области, во училишните ивонучилишните
активности: се наградуваат, пофалуваат
16 ученик (43%) сметаат дека тврдењето е целосно точно. За 11 ученици (27%) ова тврдење е во голема мера точно. 12
ученици(30%) сметаат дека ова е во мала мера присутно во училиштето а (0%) сметаат дека тврдењето не е точно за нашето
училиште.
Тврдење/исказ
Училиштето ги наградува учениците кои постигнале успех и наставниците кои го помогнале тоа во сите
области преку кои го промовирале училиштето.
20 ученици (53%) сметаат дека ова тврдење е целосно точно за нашето училиште. Според 12 ученици (34%) оваа појава е во
голема мера присутна во училиштето. 4 УЧЕНИЦИ(10%) СМЕТААТ ДЕКА ОВА Е ВО МАЛА МЕРА ПРИСУТНО ВО УЧИЛИШТЕТО 1 ОД УЧЕНИЦИТЕ (3%)
сметаат дека тврдењето не е точно.
Тврдење/исказ
Успехот што го пстигнувам со помош на наставниците секогаш е правилно наградуван
63% од учениците (24) сметаат дека тврдењето е целосно точно/присутно. 11 ученици (27%) сметаат дека ова тврдење е во
голема мера точно а за 4 ученици пак сметаат дека е во мала мера точно/присутно. (10%), НИТУ ЕДЕН ОД ученици сметаат дека
тврдењето не е точно (0%)
Заклучок:
Поголем број од учениците се изјасниле позитовно во однос на воннаставните активноси и нивната можност да
учествуваат во нив. Тие изразиле позотовно мислење во однос на тоа дека наставниците ги поттикнуваат на учество
во воннаставните активности, им помагаат при работата во проекти и соодветно ги спремаат за успешно учество на
натпревари. Во однос на тоа дали се промовираат нивните лични постигнувања голем број од учениците сметаат дека
во училиштето редовно се пофалуваат позитивните постапки и успехот на учениците како и тоа дека нивите изработки
се истакнуваат во училиштето и училниците. Значителен број од анкетираните ученици сметаат дека не добиле
пофалба, признание или награда од училиштето. Во однос на промовирање на постигнувањата на ниво на училиште
голем број од уччениците сметаат дека нивните постигнувања соодветно се пофалуваат дека училиштето соодветно и
правилно ги наградува учениците кои постигнале успех.Поголем број од учениците се изјасниле позитивно дека
учествуваат во различни културни, музички, спортски и други активности. Работењето на проекти, со помош и
поддршка на наставникот, повеќето од учениците сметаат дека ова тврдење е целосно точно.
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Предности:
Можности:
 Училиштето има процедури за и соработка
Вклучување и помош од страна на локалната заедница при
комуникација со родителите и доследно ги
реализирање на некои воннаставни активности
спроведува
Партнерства со други училишта од земјата и надвор
 Учениците редовно и успешно учествуваат на
Наоѓање други начини (медиуми) за споделување на содржините и
натпревари, манифестации, приредби, проекти
целите од наставните програми со пошироката јавност
каде што го представуваат училиштето.
Поголема поддршка и вклученост на родителите
 Училиштето има различни начини на кои што ги
Обуки за работа со таленитрани и надарени ученици
промовира
постигнувањата
на
учениците.
Едукација на родителите за важноста на нивното присуство и
Постигнувањата на учениците, училиштето ги
вклученост во активностите на училиштето. Едукацијата да се изврши
промовира јавно преку својата веб страна и
преку Советот на родители или пак родителите кои редовно доаѓаат и
facebook страна.
се информираат за своите деца и се активно вклучени во училишниот
 Училиштето има изработено сопствени протоколи
живот можат да влијаат едукативно врз родителите кои не се редовни.
кои ја уредуваат комуникацијата и односите со
Создавање на начини за електронска комуникација (кои може да бидат
јавноста.
исти на ниво на училиште - унифицирани) со секој родител без оглед
на тоа дали има потреба од тоа во моментот или не секој родител да
му биде достапен на наставникот за комуникација која би се одвивала
онлајн за да се избегнат тешкотиите со кои се соочи образовниот
процес во време на далечинско учење кога и родителите покрај
учениците мораше да се вклучат многу повеќе од вообичаено во
процесот на настава. Со ова родителите не само што ќе бидат во тек
со напредокот на наставниот процес туку и ќе бидат поинформирани
за напредокот на нивните деца.
Слабости:
Закани:
 Незаинтересираност на родителите за соработка што може да доведе
 Недоволна заинтересираност на родителите за
до слаби резултати на учениците во образовниот процес
успехот, редовноста и дисциплината на своите
 Игнорирање на родителите на поканите од страна на училиштето
деца и покрај сите начини кои постојат денес за
особено на родителите на оние ученици кои покажуваат слаб успех.
комуникација и информирање
 Ограниченост во комуникацијата во рамките на училиштето, без
 Мала посетеност, мал одзив на родителските
можности за други начини за соработка и комуникација, најчесто
средби
поради финансиски причини.
 Слаба заинтересираност на родителите да се

Во услови на изведување настава на далечина незаинтересираноста и
вклучат и информираат за текот на онлајн
невклученоста на родителите во образовниот процес може да доведе
наставата на далечина и непостоење на начини
до континуирано слаби резултати кај учениците што е уште
на кои наставниците па и училиштето може да
понгласено во вакви услови отколу во нормална настава која се
допре до секој родител за да го информира за
изведува во училиште преку директен контакт на наставникот со
потребите на неговото дете кои се однесуваат на
учениците.
наставата
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Резултати:
Јаки страни:
1. Училиштето редовно ги информира членовите на Советот на родители, другите родители, учениците, за целите на наставните
планови и програми што се реализираат.
2. Голем број од учениците учествуваат во слободните ученички активности и во други воннаставни активности.
3. Учениците, работат на проекти, учествуваат во различни манифестации и постигнуваат високи успеси на натпревари од различни
области што се организираат на локално и државно ниво. Истите добиваат соодветна материјална и друга поддршка од
училиштето.
4. Училиштето има термини за прием на родители кај секој наставник
5. Транспарентност при оценувањето и соопштувањето на оценките на учениците и родителите
6. Во училиштето постои добра интеракција меѓу учениците, родителите и наставниците.
7. Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, класните/предметните наставници и родителите за
постигањата на учениците.
8. Наставниците водат евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик и за неговиот/нејзиниот развој и
редовно не известуваат за истите
9. Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, класните/предметните наставници и родителите за
постигањата на учениците.
10. Постигнувањата на учениците и училиштето соодветно се вреднуваат и наградуваат
Слаби страни:
1. Слаб одзив од страна на определени родители за да дојдат кога се повикани на родителски средби на кои се повикани за да бидат
запознати со аспекти од училишниот живот на нивните деца, за нивните постигнувања и напредок, со насоки за подобрување со
програмите кои ги следат по одделните предмети, целите, очекуваните исходи критериумите и сл
2. Недоволна иницијатива од страна на родителите за организирањсе инидивидуални средби со наставниците за добивање
информации за напредокот на нивните деца и добивање насоки за подобрување.
3. Непостоење на друг начин за комуникација и споделување со родителите договорен на ниво на училиште соодветен на потребите
кои се наметнаа како резултат на одржувањето настава на далечина што резултира со потешкотии со кои се соочија наставниците
за време на изведувањето на наставата на далечина.
Предлог на мерки за подобрување на квалитетот на работата
1. Да се изнајдат начини и да се направат иницијативи за поактивно учество и побројно учество на родителите во животот и
активностите на училиштето посебно на формалните родителски средби но и да се поттикнат родителите сами да преземат
иницијатива и да организираат почесто индивидуални средби со наставниците – во нивните приемни денови.
2. Да се изнајде начин на кој ќе се вклучат родителите и учениците и да се комуницира и споделува со нив и на друг начин покрај веб
страната на училиштето и фејсбук профилот на училиштето да постои некоја платформа или блог на кои што наставниците ќе
споделуваат дополнителни материјали за работа и информации за учениците и родителите.
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Подрачје 6: Училишна клима и култура
Бр
Индикатори
.
за квалитет
6.1
Училишна
клима и
односи во
училиштето
6.2

Еднаквост и
правичност

Теми









углед/имиџ на училиштето
кодекс на однесување
уучилишна клима
пповедение и дисциплина во училиштето
ппартиципација на учениците во решавањето проблеми и донесувањето на одлуки
ппознавање на правата на децата
ееднаков и правичен пристап на сите ученици
пприфаќање и промовирање на мултикултурализмот

Оддели во рамките на подрачјето:
6.1. Училишна клима и односи во училиштето
6.2. Еднаквост и правичност
Подрачје 6: Училишна клима и култура 6.1. Училишна клима и односи во училиштето
Теми:
6.1.1 Углед/имиџ на
училиштето

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Училиштето е препознатливо според квалитетот на работата и постигањата
 ккодекс на однесување,
на учениците во различни области. – изјави од наши поранешни ученици и
 ппедагошка евиденција за
професори кои им предаваат во средните училишта; учества на натпревари,
изречени
педагошки
освоени високи места; учества на конкурси, настапи и слично.
мерки,
(од извештајот)
 пправилник
за
Учениците сакаат да одат на училиште, добро се чувствуваат во него.
оценувањето,
Учениците се чувствуваат безбедни и прифатени од возрасните и од другите
напредувањето,
видови
ученици во училиштето. (прашалници од СЕУ).
пофалби,
награди
и
Вработените се грижат за угледот на училиштето и се горди што се дел од
педагошки
мерки
за
него. (претставување и учество на дел од вработените во разни проекти,
учениците,
медиуми, настани, конференции).
 пподелба на паралелките,
- Мментор и обучувач во МИО и МИМО проектите – Дијана Каравилоска
 ппедагошка евиденција и
– автор во прирачникот за мултикултурни активности.
документација во однос
- „Со природни ресурси до еколошки здрава животна средина“,
на
вклученост
на
учениците
во
членовите од тимот го претставија нашето училиште и ја презентираа
воннаставните
својата идеја пред претставници од секторот за спроведување на
активности,
програми на ФИТР, претставници од локалната самоуправа,
 ддневник за работа на
претставници од локалниот бизнис сектор, како и пред дел од
стручна служба,
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локалното месно население. Посетија и неколку основни училишта од
општина Прилеп каде го промовираа проектот. На повик од ФИТР
учествуваа и го претставуваа училиштето во Дом на културата во
Битола (Мини саем на еко – истражувачи) со цел промоција на
проектите, како и подигнување на свеста кај младите за заштита на
животната средина во присуство на уште 17 училишта од регионот.
Учествуваа и на третиот јавен повик „Предизвик за млади
истражувачи“ (Ленче Сркески и Елена Кадинска)
-

6.1.2 Кодекс на
однесување

зЗа време на периодот на работа од дома, наставниците посетија
онлајн курсеви и обуки за работа на различни платформи за онлајн
учење, а некои од нив самоиницијативно се вклучија во обезбедување
континуитет на наставниот процес преку снимање на видео лекции за
националната веб-платформа Едуино. Тие наставници се: Дијана
Каравилоска, Антица Вренцоска, Ленче Сркески, Елена Белеска и
Јане Петкоски (ангажиран и за техничка поддршка нa платформата
Едуино.)

Училиштето има кодекс на однесување и кодекс на оценување во кои се
поставени принципите и правилатна однесување на сите структури во
училиштето (раководниот кадар, наставниците, стручната служба, техничкиот
персонал, учениците и родителите).
Истите се впечатливо напишани и стојат на видно место во холот на
училиштето.













6.1.3. Училишна
клима

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.
За време на периодот на далечинско учење, наставниците продолжија
непречено со одвивање на наставниот процес, обезбедувајќи континуитет на
наставниот материјал, како и следење и оценување на постигањата на
учениците и редовно испраќаа извештаи за далечинско учење на неделно
ниво, како и извештаи за успехот и за воннаставните активности.
Учениците се совесни, учтиво се однесуваат и соработуваат меѓусебно и со







иизвештај за работата на
училиштето (полугодишен
и годишен),
ззаписници од Совет на
родители и родителски
средби,
ппедагошка евиденција и
документација
(за
општествено
корисна
работа, за јавно културна
дејност)
ппрограма за работа и
извештаи на ученичка
заедница,
аанкетни
прашалници
(наставници,
родители,
ученици)
http://www.eduino.gov.mk
/
Кодексот на однесување;
анкетите/интервјуата
со
наставниците, родителите
и учениците;
записници од родителски
средби, педагошката
евиденција за изречени
педагошки мерки; куќниот
ред на училиштето
Анкети,
интервјуа
со
наставници, родители и
ученици;
педагошка евиденција и
документација
и
записници од стручните
служби
училиштен e-mail
ООУ
„Манчу
Матак“,
Кривогаштани
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наставничкиот кадар.
Училиштето има начин на промовирање на личните постигања на сите
ученици во рамки на училиштето и во пошироката локална средина. Тие се
пофалуваат на родителите средби, на наставничкиот совет, советот на
родители, училишниот одбор, за Денот на училиштето се пофалуваат и
наградуваат успешните ученици и нивните ментори.
Училиштето има процедура за прогласување на првенец на генерацијата која
е пропишана со Правилник како интерен акт.
Учениците имаат можност и да ги изразат своите креативни потенцијали во
наставата и вовоннаставните активности. Постои транспарентен начин на
избор во која секција сакаат да учествуваат, се вклучуваат во креирањето
активности во слободните секции и постои транспарантен начин на изборот
на изборните предмети.
Им се овозможува учество и во сите останати воннаставни активности
согласно нивните способности и желби (натпревари, екскурзии, посети,
конкурси и сл.).
За време на периодот на далечинско учење, учениците се вклучија со свои
креативни изработки и настапи во рамките на одбележувањето на позначајни
датуми (меѓународни и интерни). Нивниот пристап беше позитивен и
прифатен со интерес.
6.1.4. Поведение и
дисциплина во
училиштето

Училиштето има куќен ред и пишани процедури (интерен акт за изрекување
на педагошки мерки) за реагирање во случај на прекршување на принципите
и правилата на однесување, пропишани со кодексите и таквите процедури ги
спроведува во практика. Истите се поставени во секоја училница на видно
место и со нив се запознаваат учениците на почетокот од годината и по
потреба.
Училиштето соодветно го применува Правилникот за изрекување педагошки
мерки. Истиот се ревидира секоја учебна година.
Дисциплината на учениците главно задоволува. Дел од учениците не
внимаваат на своето однесување.
Во училиштето постојат проширени дежурства од страна на наставниците, по
четворица наставници во прва смена и еден наставник во втора смена.
Учениците од прво – трето одделение во проширената програма имаат час
за прифаќање и час за испраќање на учениците. Најголем дел од
наставниците детектираат и пријавуваат кај одделенскиот раководител и/или
во стручните служби промена во однесувањето на учениците
Интерниот акт за изрекување педагошки мерки целосно се почитува и







Кодексот на однесување;
анкетите/интервјуата
со
наставниците, родителите
и учениците;
педагошката евиденција
за изречени педагошки
мерки;
куќниот
ред
на
училиштето,
распоред на дежурства
за наставниците
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6.1.5. Партиципација
на учениците во
решавањето
проблеми и
донесувањето на
одлуки

спроведува при нарушување на дисциплината. Секое нарушување на
дисциплината се регистрира и пријавува кај одделенскиот раководител, а
потоа (доколку е потребно) и кај стручната служба. Кај учениците се развива
одговорност за постапките.
Во правилниците се опфатени основните начела за почитување на правата
на децата, недискриминација, забрана за психичко и физичко малтретирање
и сл.
Учениците со детските права се запознаваат уште од најмала возраст преку
дел од наставните содржини и предмети и на часот на одделенската
заедница.
Учениците, членови на училишната заедница, се покануваат на наставнички
совет и таму презентираат свои ставови, барања, заклучоци од спроведени
прашалници.
Во училиштето постои професионална соработка меѓу вработените.
Постојано се соработува и се разменуваат работни материјали во рамките на
стручните активи, како и преку социјалните мрежи и електронска пошта.
Училиштето го применува принципот на демократско учество на учениците и
има демократски формирана ученичка заедница на сите нивоа (од паралелка
до училиште), која понекогаш учествува во донесувањето одлуки за прашања
што се од непосреден интерес за учениците. Ученичката заедница го
одразува родовиот состав на училиштето. Таа во реализација на својата
програма добива поддршка од училиштето, а координатори на истата се
стручните соработници.
Во учиилиштето, во учебната 2019/2020 год. се реализира и
манифестацијата „Најдолгиот час“ и активноста #ДецатаПреземаат на која
им се даде слобода на учениците во име на нивните загарантирани права
самостојно да ги истакнат и отворено да зборуваат за честите проблеми со
кои се соочуваат (училиште, социјален живот, локална средина и сл.) и
предложија начини на решавање на истите.







Дневник
на
стручна
служба,
записници од Стручен
актив,
извештаи и анализи од
разгледување
на
педагошка евиденција и
документација,
анкети
со
ученици,
наставници и родители
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Подрачје 6: Училишна клима и култура 6.2. Еднаквост и правичност
Теми:
6.2.1. Познавање на
правата на децата

Констатации, собрани податоци:
Извори на податоци
Сите вработени во училиштето ги знаат и ги почитуваат правата на
 Дневни подготовки,
децата, бидејќи голем дел од нив тоа и го работат со нив во рамките
 Правилници,
на наставните и воннаставните активности.
 педагошка евиденција и
документација
Сите вработени во училиштето правично и со почит се однесуваат кон
сите ученици независно од полот, етничката припадност, социјалното
потекло и способностите.

6.2.2. Еднаков и
правичен пристап на
сите ученици

Во училиштето има ученици чии семејства имаат пониско социјално
ниво, но кај вработените постои еднаков третман кон сите ученици.
Училиштето има донесено одлука за помош на учениците од
социјално загрозените семејства.
Учениците несебично учествуваат со свој придонес во хуманитарни
акции за помош на болни деца или деца од загрозени семејства.









6.2.3. Прифаќање и
промовирање на
мултикултурализмот

Учениците учат да ја почитуваат сопствената култура и традиција и
културата и традицијата на другите етнички заедници во Република
Македонија, без оглед на која етничка група ѝ припаѓаат и на коj јазик
ја посетуваат наставата со тоа што планираат и реализираат
самостојни мултикултурни наставни и/или воннаставни активности.



Во училиштето претежно учат ученици од иста националност и
вероисповед. Во училиштето учат четири ученици од друга
националност: една Ромка двајца Роми и еден Србин кои се целосно
интегрирани и прифатени меѓу учениците и вработените, имаат






Педагошката евиденција и
документација во однос на
вклученоста на учениците во
воннаставни и хуманитарни
активности;
структурата на паралелките,
интервјуата со учениците,
родителите и стручната
служба;
прашалниците за учениците и
родителите;
дневник за работа на
стручната служба,
анкети со ученици,
наставници и родители
Планирани и реализирани
самостојни мултикултурни
активности
Одделенски дневник
Тематски и дневни
планирања
Планирања за воннаставните
активности
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солидни постигања и учествуваат подеднакво во сите активности во
училиштето.
- Училиштето реализира интегрирани мултикултурни активности на
задолжителните часови, на часот на одделенскиот раководител и
воннаставните активности

Прашалник за
родители

Прашалник за
ученици

Прашалник за
наставници

Констатации, собрани податоци од прашалниците:
Наставниците се чувствуваат како дел од училиштето и самите придонесуваат истото да стане препознатливо по својот
квалитет. Вложуваат во својот професионален развој, учествуваат на натпревари и др. воннаставни активности. Задоволни се
од соработката со стручната служба. Сметаат дека треба да се подобрат просторните услови и хигиената во училиштето и
овозможување технички помагала и средства за работа.
Наставницiте се изјаснија дека учениците се безбедни во училиштето и надвор од него.Наставниците кон сите ученици се
однесуваат подеднаквобез оглед на пол,способност,етничка припадност и соц. потекло,им укажуваат на учениците како да ги
препознаат и како да се справат со конкретни ситуации поврзани со дискриминација и насилство.Наставниците им помагаат на
учениците кога имаат потешкотии во учењето.
Учениците се запознати со правилата на однесување и куќниот ред на училиштето. Се изјаснија дека редовно се пофалуваат
позитивните постапки и успехот. Исто така, задоволни се од нивната вклученост во училишниот живот преку различни
активности и грижата за нивното здравје преку лекарски контроли и разни предвања од областа на здравствената заштита.
Чувствуваат слобода да побраат помош и подрршка и од стручната служба.
Учениците сакаат да одат на училиште и се чувствуваат добро, но сметаат дека односот помеѓу нив и учениците треба да
биде со поголемо заемно уважување.Учениците се запознаени од наставниците и стр.соработници за препознавање и
справување со дискриминација и насилство,запознаени е се со работата на ученичкиот парламент, знаат каде да се обратат
доколку имаат проблем во врска со учењето.
Родителите се изјаснија дека детето се чувствува сигурно и прифатено од сите и дека детето на учествувало во меѓуетнички
средби. Училиштето води политика за вреднување на позитивното однесување и промовирање на успехот на учениците.
Задоволни се од редовните лекарски контроли и Кодексот на однесување за сите вклучени во воспитно-образовниот процес.
Сметаат дека училиштето треба да обезбеди подобри просторни услови кои ќе бидат попријатни и помотивирачки за учење,
да се подобри хигиената во училиштето и да се подобри нивната вклученост во работата на училиштето.

Предности:
 Училиштето е препознатливо на државно ниво поради
одличното постигнување на учениците и квалитетното
знаење што го имаат и поради вклученоста на
училиштето во многу проекти.

Можности:
Советодавни разговори и работилници со учениците и
родителите за подбрување на дисциплината кај учениците;
Зајакнување на соработката со родителите преку работилници
и нивно вклучување во донесување на разни одлуки и
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Слабости:
 Просторни услови, дисциплина и хигиена во училиштето.
 Недоволна соработка со родители;
 Недоволнa техничка поддршка и нецелосен пристап до
интернет

зајакнување на улогата на ученичката заедница во насока на
донесување одлуки во училиштето
Јакнење на соработката со локалната средина и бизнис
заедницата во насока на обезбедување материјални средства.
Закани:
 Немање доволно финансиски средства
 Недоволна заинтересираност од родителите
 Недоволна заинтересираност на бизнис заедницата за
поддршка и придонес во подобрување на условите за работа.

Резултати:
Јаки страни:
1. Училиштето е препознатливо на државо ниво поради одличното постигнување на учениците и квалитетното знаење што го имаат и
поради вклученоста на училиштето во многу проекти.
2. Во училиштето владеат добри меѓучовечки односи и соработка
3. Создадена е стимултавна средина во која учениците сакаат да учат и напредуваат.
Слаби страни:
1. Недоволна дисциплина кај учениците
2. Недоволнa соработка со родители
3. Просторни и технички услови и хигиена во училиштето.
Предлог на мерки за подобрување на квалитетот на работата:
1. Советодавни разговори и работилници со ученици и родители за подобрување на успехот и дисциплината на учениците
2. Зајакнување на улогата на ученичката заедница и на родителите за да се одржува континуирана вклученост на учениците и
родителите во донесувањето одлуки во училиштето.
3. Барање финансиска поддршка за подобрување на просторните и техничките услови и хигиената во училиштето.
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Подрачје 7: Соработка со родителите и локалната средина
Теми:

Констатации, собрани податоци:

Извори на податоци

7.1.1. Соработка на
училиштето со родителите

Родителите се постојано и континуирано непосредно вклучени во
училиштето во секој сегмент, па и во учењето. Соработката меѓу
родителите се реализира преку учество на родителите во Училишниот
одбор каде што имаат удел во донесување на важни одлуки за
училиштето. Редовно се информирани за наставниот процес од страна на
директорот, наставниците, стручната служба и од нивните деца.

Извештајот за работа на
училиштето
(полугодишен,
годишен); записниците од
Советот на родители

и
родителските
средби;
анкетите и интервјуата со
Во училиштето успешно функционира Советот на родители кој редовно
родителите,
се собира еднаш месечно. Составен е од родители на учениците од сите директорот,
паралелки во училиштето. Работи согласно својата програма за работа во наставниците и со
која се планираат активности за соработка со училиштето и заедничко
служба;
решавање на проблемите. Во програмата за работа се планира стручната
детектирање на состојбите во училиштето од типот на потребни дефекти педагошката евиденција и
(за
и поправки на инвентарот и подобрување на условите за работа, идејни документација
планови за организација на активности во училиштето, учество на општествено
корисната
родителите во донесување на решенија и одлуки во интерес на сите работа, за јавно културната
субјекти во училиште и реализација на истите. Советот на родители, а и дејност);
статутот
на
родителите на родителските средби постојано учествуваат со свои
увидот
во
предлози и иницијативи за воннаставните активности. Постојано се училиштето;
страницата
на
известувани и самостојно одлучуваат при организирањето на екскурзиите интернет
училиштето;
записниците
и
во однос на програмата за реализација на екскурзијата: релацијата,
цената, агенцијата. Исто така одлучуваат и за изборот на фото студио за одлуките од состаноците на
сликање на учениците, компанија за нивно осигурување, ресторан за Училишниот
одбор;
одржување на полуматурска забава, различни видови посети и сл.
организираните
трибини,
дебати,
предавања
со
Родителите зедоа учество во еколошката акција: „Ден на екологијата“
родителите.
(собирање на стара хартија и организарање на откуп за истата,
активности за чистење и засадување садници); во реализацијата на
проектот „Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем“,
реализирани се активности во соработка со родителите; општествено –
хуманитарните активности; неколку родители беа вклучени во активноста
родител – предавач, изработка на костими за манифестацијата
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„Прочкарска смеа за секого“, работилници за изработка за велигденски
украси, новогодишни украси, новогодишен базар, учество во возење
велосипед за „Меѓународениот ден без автомобили“ и во
одбележувањето на Светската недела на детето.
Училиштето редовно ги известува и едуцира родителите преку
соопштенија, веб-страната и фејсбук страната на училиштето, како и
преку посебните on-line групи на секој класен – одделенски раководител.
Стручната служба секојдневно овозможува и обавува советодавно –
консултативни разговори со родителите, а преку советодавната работа со
родителите наменски и со целна група врши едукација на родителите од
учениците кои имаат слаб успех, кои имаат голем број изостаноци и кои
покажуваат асоцијално однесување. Исто така, одржува работилници со
родителите на различни теми.
Пред почетокот на учебната година училиштето формира тим за
подготовка и изработка на брошура за родители, која се подготвува и
печати, а потоа им се дели на првата општа родителска средба.
Се практикуваат формални и неформални средби со родителите исто
така групни и индивидуални средби кои се добро планирани и на кои
јасно се пренесуваат информациите. Родителите за успехот на учениците
се известуваат најмалку 4 пати во текот на учебната година, но тука се и
индивидуалните средби со родителите за таа цел.Тие добиваат извештај
за успехот преку евидентните листи во кој се запишани постигањата на
ученикот по сите предмети, ученичките портфолија за личниот развој на
ученикот и за поведението и однесувањето на ученикот. Од нив се бара
(имаат можност) да дадат повратна информација за се она за што се
известени. Оваа учебна година (2019/2020) поради состојбата со корана
вирусот родителите за успехот и поведението на своите деца беа
информирани on-line по избор на наставникот (zoom, facebook, mеssenger,
e-mail, телефонски разговор, SMS порака), а повратна информација од
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нив се добиваше на ист начин.
Помал број родители веќе се регистрирани и добиваат електронски
известувања за успехот на децата, но поголемиот број добиваат СМС
пораки.
Секој родител има можност во определен термин да разговара со било
кој наставник во училиштето.
Исто така успехот на учениците се следи и преку известувањата за
негативните оцени по секое тромесечие. При тоа родителите се
повикувани на советодавна работа со стручната служба ако ученикот
континуирано покажува слаб успех по одделни предмети, ако покажува
несоодветно однесување, непочитување на наставникот, ако има повеќе
од 10 неоправдани или 100 оправдани изостаноци.
7.1.2. Соработка со
локалната заедница

Во соработка со општината се спроведуваат проекти најчесто од
еколошки карактер, учество на учениците во манифестации кои ги
организира локалната самоуправа (Новогодишен хепенинг и Прочкарска
смеа за секого).
Општината за учениците и училиштето има донирано: ученички прибор
за првачињата, новогодишни пакетчиња, парични средства за одржување
на инфраструтурата, и др.
На веб страната од општината и во локалните медиуми се
промовираат постигнатите резултати, на проектите и слично.
Градоначалникот организираше и реализираше бесплатни наградни
екскурзии за најуспешните ученици во наставните и воннаставните
активности. Претставник од општината присуствуваше на свечениот
прием на првачињата во училиштето и делењето на новогодишни
пакетчиња за првачињата.

Извештајот за работа на
училиштето
(полугодишен,
годишен); записниците од
Советот на родители и
родителските
средби;
анкетите и интервјуата со
директорот,
родителите,
наставниците и со стручната
служба;
педагошката
евиденција и документација
(за општествено корисната
работа, за јавно културната
дејност)
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Посета на Општината, поштата, продавниците „Гонито“, „ВИП маркет“,
фирмата „Чико лукс“ со учениците од одделенска и предметна настава.
Исто така во соработка со локалната заедница беа посетени и
фестивалот „Тра-ла-ла“ во Битола, и оганизиран е настанот „Сите на
велосипед“ - Кривогаштани – Крушеани – Кривогаштани.
Истовремено, училиштето има добра соработка со Полициското
одделение – Кривогаштани, Отсекот за превенција при МВР Битола,
здравствените институции („Д-р. Белески“ - предавање, „Медилек – С“),
како и со стоматолози, вакцини и систематски прегледи - Здравствен дом
Прилеп, Центар за социјални грижи, Фондот за здравство, Службата за
ментално здравје на деца и младинци во Битола, Комисијата за
категоризација, логопеди од Прилеп, со тутунски комбинати – награден
конкурс за изработки од природни материјали поврзани со обработката на
тутунот, ComfyAngel (донации од маски и книги), Македонско-еколошко
друштво (предавање за загрозени видови животни – рис), локални ТВ
станици (Визија), Телма, МТВ, Фонд за иновации и технолошки развој,
локални радиостаници (радио Пела), фото студио „Беџо“, туристичка
агенција „Бран“, Дом на култура – Битола, Лига за одбојка за машки од
основните училишта зона Прилеп, Извидничко друштво Феникс – Прилеп,
ЕВН подружница – Прилеп, ЈП Пелагонија.
Во реализацијата на проектот „Интеграција на еколошката едукација во
образовниот систем“, реализирани се активности во соработка со
локалната заедница - Евроконтакти - фирма за откуп на различни видови
на отпад, со предавање и обука на учениците за отпадот - собирање,
селекција, начин на откупување и рециклирање.
Училиштето секојдневно соработува и со МОН (консултации и совети,
барања, доставувања, Едуино), БРО (консултации и совети, барања),
ДПИ (редовни инспекциски увиди и интегрален увид), Сектор за основно
образование како дел од општината (консултации и совети, барања,
доставувања), Собрание на Република Северна Македонија, МЦМС, со
основното училиште Јонче Смугрески и со повеќето основни и средни
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училишта од општините Прилеп и Крушево, (презентирање на средните
училишта, известувања за запишани ученици), фондации (реализација на
проекти) и др.
7.1.3. Соработка со
деловната заедница и
невладиниот сектор

Поединци од бизнис секторот се донатори за одредени манифестации:
одбележување на Денот на училиштето, спортски натпревари и други
натпревари, донирање на маички, топки, храна, парични средства, маски
за лице, книги, облека, обувки, карти, канти за отпад, смарт табла,
преносни компјутери, столчиња, електрична изолација, садници, цвеќиња
и др. („Гонито“, „Комфи Ангел“, „Ред карпет“, „Лилипут“, „Бамби-шоп“,
„Еуроконтакти“, Извидничко друштво Феникс–Пилеп, „Владо-компани“,
„Стела-бус“, Канцеларија за поддршка на тутунопроизводители,
„Алијансуан“, „СОКОТАБ“, „Тутунски комбинат – Прилеп, „Гарденија-шоп“,
„ДК Електрик 2017“). Училиштето соработува и со Црвен крст на
Македонија – врсничка едукација; Детска амбасада за сите деца во
светот – работилници, приеми, наградни екскурзии; Кривогаштанипромет, Географско друштво Геосфера – Битола - предавање, Народна
банка на Република Северна Македонија, Евроконтакти, Градска
библиотека Борка Талески – Прилеп, Академска книга, Природно-научен
музеј – Скопје и др.

Извештајот за работа на
училиштето; записниците од
Советот на родители и
родителските
средби;
анкетите и интервјуата со
директорот,
родителите,
наставниците и со стручната
служба;
педагошката
евиденција и документација
(за општествено корисната
работа, за јавно културната
дејност).

Дел од учениците редовно учествуваат во уредување на спомен
обележјата низ општината во соработка со Здружението на борци на
општина Кривогаштани.
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Прашалник за
ученици

Прашалник за
наставници

Прашалник за
родители

Дел од учениците како забелешка ја наведуваат недоволната посетеност на работните места на родителите кои
работат во нашата локална заедница, која треба да биде организирана од наставниците.

Според одговорите на прашањата наставниците се чувствуваат како дел од ова училиште, но и самите
придонесуваат истото да стане препознатливо по својот квалитет. Наставниците заедно со учениците земаат
учество во организирање настани и проекти во соработка со родителите и локалната заедница.

Како забелешка која ја имаат родителите е дека не се доволно консултирани во врска со донесувањето на одлуки
за нешто во училиштето. Исто така најголем дел родители се изјасниле дека малку се вклучуваат во активностите
во учииштето (акции, проекти, работилници, приредби, продажни изложби и сл.)

Прашалник за
наставници

Констатации, собрани податоци од прашалниците:
Според одговорите на прашањатана наставниците:
- училиштето ги промовира постигнувањата на учениците во сите области, во училишните и вонучилишните активности и
соодветно ги наградува;
- училиштето планира разновидни активности за да ги поттикне родителите и локалната заедница да се вклучат во воспитнообразовната работа на училиштето на сите нивоа;
- наставниците користат ефективни методи за комуникација со родителите преку организирање индивидуални родителски
средби и приемни денови.
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Според одговорите на прашањата на учениците:
- училиштето ги промовира нивните постигнувања во сите области, во училишните и вонучилишните активности и соодветно
ги наградува;
- тие сметаат дека имаат можност да ги изразат своите креативни способности во наставата и во воннаставните активности;
- учениците се изјаснија дека наставниците, посебно одделенските раководители се секогаш спремни за разговор со нивните
родители;
- некои сметаат дека нивните родители се малку вклучени во наставниот процес преку организирање на предавања на
конкретна тема;
- поголемиот дел од учениците мислат дека има мала посетеност на работно место на нивните родители.
Според одговорите на прашањата на родителите:
- училиштето ги промовира постигнувањата на учениците во сите области, во училишните и вонучилишните активности и
соодветно ги наградува;
- најголем број од наставниците користат ефективни методи за комуникација со родителите преку организирање
индивидуални родителски средби иприемни денови;
- родителите не се доволно вклучени за донесување одредени одлуки во училиштето;
- дел од родителите сметаат дека не се доволно информирани за важни активности во училиштето;
- поголем дел од родителите сметаат дека не се вклучени во активностите на училиштето (акции, проекти, работилници,
приредби, продажни изложби и слично).

Предности:
Можности:
 вклученост на родителите во различни активности во
голем број родители учествувајќи во активностите
училиштето;
можат да им пружат поддршка и да ги поттикнат и
 голем број наставници имаат добра соработка и заеднички
другите родители да се вклучат во самите активности;
активности со родителите;
наставниците своето искуство за соработката со
 голем број наставници во своите планирања имаат
родителите им го пренесуваат на своите колеги;
предвидено соработка со локалната заедница;
наставниците своето искуство за соработката со
 промовирање на успехот на учениците пред пошироката
локалната заедница им го пренесуваат на своите
јавност;
колеги;
 добра соработка со деловната заедница, невладиниот
подобрување на вештините за промовирање на
сектор и медиумите.
успехот на учениците.
подобрување на квалитетот на образовниот процес,
инфраструктурата
на
учлиштето
и
негово
промовирање.
Слабости:
Закани:
 презафатеност и недоволна информираност на
 недоволна вклученост на родителите во дел од активностите
родителите за активностите;
на училиштето;
 неможноста на училиштето финансиски да ги покрие
 недоволен
број
на
наставници
кои
организираат
работилниците за родителите;
работилници со родители;
119

ООУ,,Манчу Матак”-Кривогаштани/Самоевалуација на училиштето (2018 - 2020)


недоволен број на наставници кои вршат имплементација на
проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на
учениците“ .

 мал број на вработени родители
институции и во деловниот сектор.

во

јавните

Резултати:
Јаки страни:
1. Училиштето спроведува активности за да се поттикнат родителите да се вклучат во воспитно - образовната работа на училиштето
на сите нивоа;
2. Соработка со родителите преку Училишниот одбор и Совет на родители;
3. Стручната служба обавува советодавно – консултативни разговори со родителите и врши едукација на родителите од учениците
кои имаат слаб успех, кои имаат голем број изостаноци и кои покажуваат асоцијално однесување;
4. Постои професионална соработка помеѓу вработените која придонесува за постоење на добра атмосфера, која се пренесува на
родителите и посетителите во училиштето;
5. Користење на ефективни методи од страна на наставниците за комуникација со родителите преку организирање индивидуални
родителски средби и приемни денови на кои родителите редовно ги известува за напредокот на нивните деца;
6. Наставниците со учениците земаат активно учество во организирање на настани и проекти во соработка со локалната зедница;
7. Училиштето ги промовира постигнувањата на учениците во сите области, во училишните и вонучилишните активности преку веб
страните на училиштето и општината, facebook профилот на училиштето и медиумите;
8. Се организираат предавања за родители на конкретна тема;
9. Училиштето има добра соработка со општината при реализирање на различни манифестации, театарски претстави и
организирање бесплатни екскурзии за наградените ученици;
10. Добра соработка со полицијата, здравствените установи, Центар за социјални грижи, Фондот за здравство, Фонд за иновации и
технолошки развој, ЕВН подружница – Прилеп, ЈП Пелагонија, Собрание на Република Северна Македонија, Детска амбасада за
сите деца во светот, Градска библиотека Борка Талески – Прилеп, МОН, БРО, ДПИ;
11. Добра соработка со деловната заедница и невладиниот сектор.
Слаби страни:
1.
Недоволна вклученост на родителите при донесувањето на некои одлуки во училиштето;
2.
Недоволна информираност на родителите за сите важни активности во училиштето;
3.
Недоволна вклученост на родителите во дел од активностите на училиштето (акции, проекти, работилници, приредби и сл.)
4.
Мал број од наставниците организираат работилници со родители;
5.
Мал број ученици заедно со своите наставници одат во посета на работно место на родител;
6.
Недоволен број родители најавени на електронскиот дневник.
Предлог на мерки за подобрување на квалитетот на работата:
1. Поголемо вклучување и мотивирање на родителите за учество во активностите во училиштето;
2. Материјално обезбедување од соодветни извори (држава, општина, бизнис сектор, донации) за реализација на работилници;
3. Создавање можности за посета на работните места на родителите;
4. Поголема информираност на родителите за значењето и работата на електронскиот дневник.
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