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                          Vrz osnova na ~len 71 od Statutot na OOU Vlado Tasevski  - Skopje, U~ili{niot odbor na svojata 
sednica odr`ana na den 03.06.2014 godina ja donese slednata: 
 
 
 
 
 
 

O   D    L    U   K   A 
За усвојување на самоевалуација 

 
                 
 
 

U~ili{niot  odbor na OOU Vlado Tasevski - Skopje, na sednicata odr`ana na den 03.06.2014 godina donese 
Odluka за усвојување на самоевалуација. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pretsedatel na U~ili{niot odbor 
                                                                         Aleksandra Nikoli} 
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Тим на наставници за Самоевалвација 2014/2016 

 

* Прво подрачје: Наставни планови и програми 

Одговорна : Снежана Трајковска 

Тим: Фросина Јовановски, Светлана Јурукова, Рената Младеновска-Елек, Силва Атанасова, Верче Станиславски 
Коцева. 

*Второ подрачје: Постигнување на учениците 

Одговорна : Олгица Мешкова 

Тим: Елизабета Станоевска, Билјана Ингилизова Атанасовска, Александра Николиќ, Бранко Тренковски, Љубица 
Топузовска. 

*Трето подрачје: Учење и настава 

Одговорна : Слободанка Бадаровска 

Тим : Јованка Трпкова, Мирјана Андреска, Сузана Стојанова, Бојана Мирчевска, Соња Тануркова. 

*Четврто подрачје: Поддршка на учениците 

Одговорна : Валентина Клопчевска 

Тим : Ангелина Костова, Весна Митановска, Соња Деловска, Жаклина Миланковска, Весна Филиповска. 
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*Петто подрачје : Етос 
Одговорна : Симона Петковска 
Тим: Катерина Аницин, Анастасија Чефиова, Викторија Кочовска, Весна Милетиќ, Бранко Велков, Наташа Стефановска, 
Верче Атанасова. 
*Шесто подрачје: Ресурси 
Одговорна : Кети Таневска 
Тим : Марица Бакоч,Јадранка Божиновска , Татијана Jанкуловска, Светлана Илиовска, Марија Ангелеска, Ангела 
Пејовска. 
*Седмо подрачје : Раководство , креирање политика 
Одговорна : Смиља Христовска 
Тим : Марија Туџарова, Катерина Божиновска, Санда Пулевска, Наташа Пејовска, Мирјана Стојкоска, Јованка 
Симоновска, Весна Киприновска. 
 
 
Координатор на училиштето: Биљана Павлеска 

 
М-р. Елка Даскалова 
директор 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

Подрачје 1. Наставни планови и програми 
Ниво при еваулација: многу добро                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Бр. 

 
Индикатори за квалитет 

 
Т е м и: 

 
 

1.1 

 
 

Реализација на наставните планови и 
програми 

• Применување годишни програми и создавање визија за она што го 
посакуваме; 

• Информираност на родителите и учениците за наставните планови и 
програми; 

• Прилагодување на наставните програми на децата со посебни образовни 
потреби преку ИОП  

• Избор на наставни програми 
• Реализација на програми со системска промена 

 
 

1.2 

 
 
Квалитет на наставните планови и 
програми 

 
 

 

• Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во 
наставните програми и учебни помагала; 

• Соработка со локалната средина во наставните програми и наставните 
помагала; 

• Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на образованието и 
определување приоритети за подобрување; 

• Влијание 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 во 

воннаставните активности; 
• Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните 

активности. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 
 Индикатор 1.1. Реализација на наставните планови и програми  
         Ниво при еваулација: многу добро 
 

 
 

Теми: 

• Применувани наставни планови и програми и создавање визија за она 
што го посакуваме 

• Информираност на родителите и учениците за наставните планови и 
програми 

• Прилагодување на наставните програми на децата со посебни образовни 
потреби преку ИОП и СОП 

• Избор на наставни предмети 
 Извори на податоци  

• Наставни планови и програми донесени 
од БРО 

• Годишни – тематски планирања на 
наставниците, седмични,дневни, 
процесни. 

• Нормативни акти на училиштето 
• Педагошка евиденција и документација 
• Записници од родителски совети на 

училиштето ( СР ) 
• Записници од родителски средби  
• Записници од Наставнички совети на 

училиштето и активите 
• Годишна програма на училиштето 
• Покани за учество на семинари 
• Застапеност на изборните предмети по 

паралелки 
• Дневници на паралелките 
• Подготовка за натпревари 
• Летописни книги 
• Училишна тетратка со соопштенија 
• Брошури  
• Web страна на училиштето  

 

  Применуваните Наставни планови и програми се во согласност со донесените 
/ одобрените програмски документи од МОН. Нашето училиште во целост ги 
реализира истите. Врз реализацијата на Наставните планови и програми 
влијаат наставниците со тоа што ги интегрираат наставните содржини по 
одредени предмети, со примена на активна настава - интерактивно учење, со 
проектни активности - интерни и екстерни и со современи наставни форми, 
методи и техники на учење и поучување. Има можности за интегриран пристап 
на содржини во одделенска настава, а додека во предметна настава тоа е 
можно само кај предмети со сродна содржина: македонски-историја-музичко 
образование- ликовно образование; математика-физика-хемија; биологија- 
хемија и слично. Наставниците по овие предмети соработуваат и интегрирано 
обработуваат теми кога е тоа можно. Наставните планови и програми се 
реализираат во пропишаниот обем, а според визијата на училиштето, чија 
суштина е тоа да биде со современа, ефикасна и квалитетна настава во 21 век, 
при тоа со постигање максимален развој и едукација на учениците и 
наставниците. Родителите се запознаваат со Наставните планови и програми 
на првата родителска средба од секоја нова учебна година. Исто така, на 
првата родителска средба, родителите се запознаваат со законските измени и 
дополнувања на Законот за основно образование, а кои се однесуваат на нив и 
нивните деца. Родителите се информирани за распоредот за дополнителна и 
додатна настава и истиот распоред е истакнат и на огласна табла на 
училиштето. 
   Училиштето ги информира членовите на Советот на родители и останатите 
родители како и сите заинтересирани за заедничка соработка за Наставните 
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планови и програми, за кои што пак тие на состаноците на СР даваат 
одредени забелешки и сугестии за обемноста и тежината на содржините на 
истите, кои само се внесуваат во Записник на СР. 
   Училиштето преку Совет на родители, Училиштен одбор, Наставнички совет 
и Одделенски совети нема планирано активности за прибирање и 
разгледување на мислења за Наставните планови и програми од наставниците 
и родителите и нема покренато писмена иницијатива за нивно изменување до 
МОН и БРО. Во поединечните извештаи на паралелката, кои се пополнуваат 
на крајот од секое тримесечие, како и во заедничките извештаи на ниво на 
мини активите, наставниците даваат одредени забелешки на обемните 
содржини во учебниците, но и на некореспондирањето на истите со возраста 
на учениците. 
   Училиштето има ИОП ( индивидуален образовен план ) за работа со деца со 
посебни потреби.  
Постојат примери на соодветно интегрирани содржини со активностите на 
локалната средина во наставните планирања на наставниците. 
   Училиштето ги нуди сите изборни предмети според Наставниот план за 
соодветното одделение и училиштето дава можност учениците да вршат избор 
на наставни предмети. Изборот на предмети во училиштето се врши со 
писмено изјаснување, анкета,  со изјава на родителите на секој ученик, а по 
претходно запознавање со целите и задачите на предметите и се е во 
согласност со ЗОО. Овие изјави, анкети, се чуваат од страна на секој 
одделенски/класен раководител. Ваквиот избор го прават сите ученици без 
разлика на нивниот пол и етничка припадност. Секој изборен предмет влегува 
во наставата, ако може да се формира наставна група, согласно ЗОО.  
   Училиштето е отворено за промени и подобрување на учењето преку 
иновирање за сите предмети од одделенска настава, а во предметна во однос 
на стандардите во оценувањето кај наставните предмети и тематското 
процесно планирање. 
  Во училиштето редовно се анализираат воннаставни активности, како и 
дополнителна и додатна настава од второ до осмо одделение, согласно ЗОО и 
за истите наставниците имаат програми за реализирање, а соодветно ја 
бележат и самата реализација. Во истите застапени се деца без оглед на 
половата и етничката припадност. Придобивките од воннаставните активности 
се големи, постои дружба, социјализација, се развиваат комуникациските 
вештини, креативните способности, се прошируваат знаењата, умеењата, се 
развиваат вештините, се афирмира училиштето. Учениците подолго време 
минуваат во училиште, а со тоа поголема е можноста од заштита од сите 
негативни надворешни влијанија.  
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  Училиштето спроведува и различни Еко-проекти кои овозможуваат поголема 
грижа за хигиената и следење на светските трендови за заштеда на 
електрична енергија, рециклирање и сл. 
  Се реализираат и проекти од областа на безбедноста: Бидете 
безбедни,бидете информирани за учениците од 7 и 8 одд. Во рамки на 
соработка со полицијата се реализираа и предавања за децата од 4 и 5 
одделение на тема ,,Безбедност во сообраќајот,,. 
  Во училиштето редовно се организираат и реализираат натпревари во спорт 
и интерни и екстерни, а училиштето е постојано присутно во натпреварите 
(општински, градски и државни) за женска одбојка и машка кошарка и во 
континуитет ги освојува прво, второ и/или трето место. Училиштето учествува 
и на сите организирани екстерни натпревари по македонски, англиски и 
германски јазик, математика, физика, хемија, историја, географија, музичко 
образование- хор и оркестар, техничко образование, ликовни конкурси во и вон 
Република Македонија и на сите натпревари се освојуваат многу први, втори и/ 
или трети места или се освојува висок пласман. Се добиваат голем број на 
награди, дипломи, признанија, пофалници, благодарници, медали, пехари. На 
сите ученици кои учествуваат на натпреварите, по било кој предмет и на било 
кое ниво, им се дава морална поддршка од страна на сите наставници, 
стручната служба и од директорот за нивното учество. Истите ученици, 
согласно интерниот Правилник за ослободување на учениците од час/ настава, 
се ослободуваат од настава на денот на одржување на натпреварот, а потоа, 
до колку е потребно, им се дава помош во совладување на содржините кои се 
реализирале на часовите од кои тие отсуствувале, но најчесто за тоа нема 
потреба бидејќи учениците редовно си ги совладуваат предадените наставни 
содржини.  
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

Индикатор 1.2. Квалитет на наставните планови и програми  
        Ниво при еваулација : многу добро 
 

 
 
 

 
 

Теми: 

• Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во 
наставните програми и учебни помагала 

• Соработка со локалната средина во наставните програми и наставните 
помагала 

• Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на образованието и 
определување приоритети за подобрување 

• Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и 
програми 

 Извори на податоци  
• Фотографии 
• Извештаи 
• Web страната на училиштето  
• Стручни активи 
• Нормативни акти на училиштето 
• Разговор со наставници и родители 
• Записници од СР 
• Записници од УО 
• Записници од Активи на наставници 
• Записници од Наставнички совети 
• Записници од Одделенски совети 
• Интревју со директор 
• Интервју со стручна служба 
• Анкети со наставници, родители и 

ученици 
 
 

Училиштето на состаноците на Совет на родители, Училишен одбор, 
Наставнички совет, Одделенски совети и состаноци на Активите на 
наставниците само дискутира за Наставните планови и програми, но не е 
превземено иницијатива за нивна измена, која би требало да се прати до 
МОН/БРО. Инаку, постои родова и етничка рамноправност и мултикултурна 
сензитивност во одредена мерка во Наставните програми  и учебните 
помагала, но истата не е дискутирана  на состаноците на Совет на родители, 
Училишен одбор, Наставнички совет, Одделенски совети и состаноци на 
Активите на наставниците.    
    Постојат примери за интегрирање на особености на локалната средина во 
одреден дел на Наставните програми и наставните помагала, но се добива 
впечаток дека тоа би требало да биде застапено во поголема мерка. 
     Во училиштето постојат и функционираат Активи на одделенска и на 
предметна настава и исто така мини активи од прво до осмо одделение, кои си 
имаат своја програма за работа и истата навремено се реализира на 
состаноци, од кои има уредно водени Записници. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

 Индикатор 1.3. Воннаставни активности  
         Ниво при еваулација: многу добро 
 

 
 

Теми: 

• Обем и разновидност на планираните и реализираните 
воннаставни активности 

• Опфатеност на учениците со воннаставните активности 
• Вклученост на учениците во изборот  и планирањето на работата 

во воннаставните активности 
• Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните 

активности 
 Извори на податоците  

• Разговор со директорот 
• Разговор со стручната служба 
• Разговор со ученици, наставници и 

родители 
• Педагошка евиденција и документација 
• Воннаставни активности 
• Програма за дополнителна и додатна 

настава 
• Пофалници 
• Годишна програма за работа на 

училиштето 
• Благодарници 
• Дипломи 
• Признанија 
• Награди, пехари, медали 
• Анкета за наставници, родители и 

ученици 
• Записници од Наставнички совети 
• Полугодишен и Годишен извештај 
• Web страна на училиштето 
 

 Согласно ЗОО, училиштето планира и во целост ги реализира 
воннаставните активности кои се одраз на интересите, умеењата, афинитетите 
и потребите на учениците. 
     Училиштето им овозможува на сите заинтересирани ученици да бидат 
вклучени во воннаставни активност во зависност од нивните желби, можности, 
умеења и афинитети, не исклучувајќи ги притоа учениците со посебни потреби 
и учениците кои потекнуваат од семејства со низок социоекономски статус.  
Учениците се вклучуваат во воннаставните активности по сопствен избор и 
желба, при тоа имајќи право да земат учество и во планирањето на истите. 
     Значи, во училиштето редовно се анализираат воннаставни активности, 
како и дополнителна и додатна настава од второ до осмо одделение, согласно 
ЗОО и за истите наставниците имаат програми за реализирање, а соодветно ја 
бележат и самата реализација. Во истите застапени се деца без оглед на 
половата и етничката припадност. Придобивките од воннаставните активности 
се големи, постои дружба, социјализација, се развиваат комуникациските 
вештини, креативните способности, се прошируваат знаењата, умеењата, се 
развиваат вештините, се афирмира училиштето. Учениците подолго време 
минуваат во училиште, а со тоа поголема е можноста од заштита од сите 
негативни надворешни влијанија. 
    На сите ученици кои учествуваат на натпреварите, по било кој предмет и на 
било кое ниво, им се дава морална поддршка од страна на сите наставници, 
стручната служба и од директорот за нивното учество. Истите ученици, 
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согласно интерниот Правилник за ослободување на учениците од час/ настава, 
се ослободуваат од настава на денот на одржување на натпреварот, а потоа, 
до колку е потребно, им се дава помош во совладување на содржините кои се 
реализирале на часовите од кои тие отсуствувале, но најчесто за тоа нема 
потреба бидејќи учениците редовно си ги совладуваат предадените наставни 
содржини. 
Се освојуваат голем број на награди ( споменато е во 1.1. ), а наградените 
ученици, кои преку своите награди придонеле за афирмација на нашето 
училиште, се пофалуваат преку усни (разглас) и писмени соопштенија, на 
состаноците на СР, на Наставнички совети. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

 
  Подрачје 1. Наставни планови и програми 
  Ниво при евалуација: многу добро 
 

 
 

Резултати 
 
Клучни јаки страни 
 

− Им се овозможува на сите наставници присуство на интерни и екстерни семинари, обуки, работилници. 
− Се овозможува наставникот да биде креатор при изборот на методите, формите и техниките при реализација на наставните 

содржини во рамките на наставната програма. 
− Подготвеност за осовременување на наставата. 
− Редовно планирање на  годишните, тематските, тематските процесни и дневните планирања. 
− Примена на интегрирано планирање во одделенска настава.  
− Редовно реализирање на дополнителна и додатна настава и воннаставни активности.  

  
Слабости 
 

− Недоволна опременост на училиштето со наставни, нагледни средства. 
− Недоволна информираност на родителите за Наставните планови и програми. 
− Недоволна заинтересираност на родителите за вклучување во реализација на Наставните планови и програми.  
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето  
 
 

Подрачје 2. Постигања на учениците 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Бр. 

 
Индикатори за квалитет 

 
Т е м и: 

 
 

2.1 

 
 

Постигања на учениците 
 

• Следење на постигањата на учениците од различен пол, етничка 
припадност според наставни предмети квалификациони периоди и 
јазикот на наставата 

• Подобрување на постигањата на учениците од различен пол, етничка 
припадност и јазик на наставата 

• Идентификација на учениците со тешкотии во учењето на надарените 
ученици и на учениците со ПОП 

• Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и 
дополнителната настава 

• Следење на постигањата на редовни и вонредни ученици при премин од 
еден во друг циклус и од едно во друго ниво на образование 

• Следење на хоризонтално и вертикално движење на учениците 
 

2.2 
 

Задржување-осипување на учениците 
 

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

 
2.3 

 

 
Повторување на учениците 

• Ученици кои не ја завршуваат годината 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
________________________________________________________________________________________________________ 

  
2.1 Постигања на учениците 

 

 
 
 
 

Теми: 

• Следење на постигањата на учениците од различен пол, етничка 
припадност според наставни предмети квалификациони периоди и 
јазикот на наставата 

• Подобрување на постигањата на учениците од различен пол, етничка 
припадност и јазик на наставата 

• Идентификација на учениците со тешкотии во учењето на надарените 
ученици и на учениците со ПОП 

• Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и 
дополнителната настава 

• Следење на постигањата на редовни и вонредни ученици при премин од 
еден во друг циклус и од едно во друго ниво на образование 

• Следење на хоризонтално и вертикално движење на учениците 
Извори на податоци  

• Одделенски дневници 
• Годишна програма на училиштето 
• Годишен извештај од педагошко-

психолошката служба 
• Евидентни листови  за успех и поведение 
• Прегледи за успех од тримесечие 
• Полугодишен и годишен извештај   
• Записници од Наставнички совет и 

одделенски совети 
• Записници од стручни активи 
• Анкети со  наставници , родители и 

ученици 
• Извештаи од стручна служба 
• Споредбени прегледи од резултати од 

оценувањето 
• Разговор со стручна служба 
• Програма за додатна и дополнителна 

настава 

Училиштето располагата со податоци за постигањата на учениците и тие 
резултати се сумираат на полугодие и на крајот на учебната година по сите 
наставни предмети и тоа според полот на учениците, додека во однос на 
етничката припадност истакнуваме дека во нашето училиште освен Македонци 
нема ученици од друга етничка припадност. 
За постигањата на учениците, родителите редовно се известуваат преку  
родителски средби и  давање  на евидентни листови  за успех и поведение , а 
во поново време  родителите  имаат можност тоа да го прават  и преку  
електронскиот дневник  кој е во склоп на веб-порталот на училиштето. 
Родителите  редовно добиваат известување за успехот и преку СМС пораки. 

Согласно резултатите добиени од анализата на  податоци, а со цел 
подобрување на постигањата на учениците се превземаат следниве 
активности:  

• Се организираат  Слободни ученички активности (во одделенска и 
предметна настава)  

• Дополнителна настава за ученици кои имаат потешкотии во совладување 
на наставата од второ до осмо одделение согласно на распоредот за 
дополнителна и додатна настава. 

• Додатна настава за надарени и талентирани деца од второ до осмо 
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• Годишен извештај од стручна служба 
• Полугодишни извештаи 

 
 

одделение кои  од учебната 2012/13 год. влегуваат во редовниот 
распоред со 2 часа неделно. 

• Индивидуална образовна програма за деца со посебни потреби 
• Натпревари: училишни, општински, градски, државни и меѓународни 
• Научни екскурзии и излети 
• Проекти (активна настава и интерактивно учење, описно оценување, 

Тоолкид, ИКТ, стратегии и техники на учење, работа со надарени и 
талентирани деца, еду бунту, математика со размислување, јазична 
писменост, животни вештини, германски јазик од прво одделение) 

• Училишни работилници (новогодишни, велигденски, еколошки, 
осмомартовски) 

• Учество на изложби, посети на саеми на знаења, театарски и филмски 
претстави 
 

Наставниците ги применуваат сите наставни форми со акцент на 
индивидуализирана  настава, групна,  настава во парови. Се посетуваат 
организираните семинари на кои наставниците стекнуваат професионално 
искуство и се забележува појасно дефинирање на целите во наставата. 
Заради интересот и потребата на учениците се организираат часови за 
дополнителна и додатна настава на кои учениците имаат можност да ги 
дополнат пропуштените содржини и искуства кои не можеле да ги стекнат на 
редовните часови како и ученици кои подолго отсуствувале од наставата 
поради болест. 
Врз основа на анкетите спроведени со учениците може да се согледа дека 
учениците се задоволни од реализацијата на дополнителната настава на која 
учениците имаат можност да ги дополнат своите знаења во непосреден и и 
индивидуаилизиран контакт со наставникот и бараат истата да продолжи во 
континиутет. 
За објективно оценување и вреднување на стекнатите знаења на учениците се 
користат контролни задачи , неформални тестови на знаења и писмени работи. 
Оценувањето е континуирано со постојано следење на развојот на ученикотот 
со однапред утврдени критериуми  за потребното ниво.  
За постигнатиот успех од  натпревари , конкурси ,настапи  учениците редовно и 
јавно на разгласот се пофалуваат, а воедно по повод  Денот на просветителите 
24 Мај јавно се пофалуваат и наградуваат со пригодни награди. На тој начин го 
промовираме успехот и постигањата на учениците.  
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Преглед на постигнатиот успех на учениците од IV до VIII одделение 2012/13 
 
Одлични Многу добри Добри Доволни Вкупно 

ж се % 
248 453  

 

ж се % 
51 119  

 

ж се % 
8 34  

 

ж се % 
/ /  

 

ж се % 
307 606 100 

 

 
• Учениците од I до III одделение се оценети описно 

 
Табеларен преглед на број на ученици по генерација и успех 2012/13 
 

Одделенија Вкупно 
ученици  
одлични 

Одлични  
женски 

Многу 
добри 
вкупно 

Мн.добри 
женски 

Добри 
вкупно 

Добри 
женски 

Просек на 
генерација 

IV 
 

80 33 2 1 / / 4.89 

V 
 

97 54 14 4 / / 4.84 

VI 
 

52 33 15 5 1 / 4.60  

VII/9 
 

85 45 29 13 5 / 4.60 

VII/8 
 

57 38 34 17 17 6 4.29 

VIII 
 

82 45 25 11 11 2 4.50 

 
 
 

Одделенија Просек на успех на крајот 
 на учебната година 

Просек на успех од  
екстерното тестирање 

IV 4.89 4.70 
V 4.84 4.79 
VI 4.60 4.53 
VII/9 4.60 4.59 
VII/8 4.29 4.28 
VIII 4.50 4.46 
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Бидејќи сеуште не е завршена учебната година 2013/14 немаме завршни 
резултати од успехот на учениците направени се : 
Споредбени извештаи за постигањата на учениците од полугодие за 
учебната 2012/13 и 2013/14 год. : 
 
Табеларен преглед од полугодишен  успех и број на ученици по 
генерација за 2012/13 год 
 

Паралелки Вкупно 
ученици 

ж Одл ж Мн. 
доб 

ж До
б 

ж Дов ж Со 1 
сл. 

ж Со 
2 и  
пов
сл 

ж Неo
цен
ети 

ж Сре
ден 
усп
ех 

IV 84 34 82 32 2 2 / / / / / / / / / / 4.69 

V 114 54 84 42 30 10 / / / / / / / / / / 4.69 

VI 68 38 44 29 15 6 8 3 / / 1 / / / / / 4.43 

VII 119 58 64 33 42 22 13 3 / / / / / / / / 4.36 

VII /8 108 61 41 31 45 19 21 9 1 / / / / / / / 4.13 

VIII /8 117 57 58 33 36 19 19 4 2 / 1 / 1 / / / 4.26 

 
Табеларен преглед од полугодишен  успех и број на ученици по 
генерација за 2013/14 год 
 

Паралелки Вкупно 
ученици 

ж Одл ж Мн. 
доб 

ж Доб ж Дов ж Со 1 
сл. 

ж Со 2 
и  
пов. 
сл 

ж Не 
оце
нети 

ж Сре
ден 
усп
ех 

IV 
 

124 52 101 43 23 9 / / / / / / / / / / 4.74 

V 
 

86 39 68  35 17 4 1 / / / / / / / / / 4.68 

VI 
 

114 57 64 37 30 13 15 5 / / 4 1 / / 1 / 4.36 

VII 
 

67 37 34 24 21 9 10 4 / / 2 / / / / / 4.27 

VIII  
 

117 58 52 32 42 19 23 8 / / / / / / / / 4.20 

VIII /8 
 

106 59 42 31 34 15 19 9 / / 5 2 4 1 2 1 4.09 
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Од извештаите се забелжува дека во полето на одлични ученици доминираат 
учениците од женски пол, што не е случај за полето многу добри, добри и 
доволни. 
Истата констатација се однесува и за полето каде што водиме евиденција за 
учениците со една, две, три и повеќе слаби оцени, односно во полето со слаби 
оценки поголем е бројот на ученици од машки род. 
Истакнуваме дека за прв пат по подолги години во 2013/14 год. на полугодие 
имавме 3 ученика на одделенски испит. Тие ученици, подолго отсуствуваа од 
настава поради болест (два ученика од осмо осмолетка и еден ученик од шесто 
одделение) и согласно Законот за основно образование,  ги полагаа сите 
предмети според наставниот  план и програма за нивното одделение. 
 
 

Полугодишен среден успех по 
паралелки oд IV –VIII одд. 

 
2012/13 

 
4.43 

Полугодишен среден успех по 
паралелки oд IV –VIII одд. 

 
2013/14 

 
4.39 

 
 
Што се однесува до средниот успех по паралелки не се забележуваат поголеми 
статистички разлики, што се должи на применување на стандардите за 
вреднување на постигањата на учениците.  
 Успехот се должи на ангажманот и залагањето на наставниците за успешен 
развој на секој ученик и напредување согласно можностите на учениците. 
Применување на современи стратегии и техники на учење и подучување 
упоптреба на ИКТ во наставата, редовно одржување на часови за 
дополнителна и додатна настава. Секопј последен четврток во месецот се 
организираат средби со родители и како резултат на таа соработка има 
можност за следење на постигањата и напредување на учениците. 
На тврдењето од прашалникот за ученици „Наставниците се грижат за 
ученицитешто имаат проблеми(од аспект на болест и подолго отсуство или 
постигнуваат послаби резултати) им помагаат да ги решат“ учениците 80% 
одговориле дека во целост е така во училиштето. 
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    Преглед на успехот на учениците по паралелки за 2013/2014 година ( по 
јунското екстерно проверување на знаењата на учениците )  - oдделенска 
настава  
 

IVа IVб IVв IVг IV- сите 
4,89 4,88 4,73 4,93 4,86 
екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,92 4,93 4,74 4,89 4,87 

 
Vа Vб Vв V- сите 
4,85 4,84 4,86 4,85 
екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,83 4,81 4,87 4,84 

Преглед на успехот на учениците по паралелки за 2013/2014 година ( по 
јунското екстерно проверување на знаењата на учениците ) – предметна 
настава  
 

VIа VIб VIв VIг VI- сите 
4,78 4,70 4,76 4, 52 4,69 
екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,77 4,65 4,77 4,49 4,67 

 
VIIа VIIб VIIв VII- сите 
4,79 4,55 4,70 4,68 
екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,79 4,28 4,67 4,58 

 
VIIIа/9 VIIIб/9 VIIIв/9 VIIIг/9 VIIIд/9 VIII/9 - сите 
4,59 4,87 4,58 4,40 4,34 4,56 
екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,59 4,88 4,59 4,43 4,35 4,57 

 
VIIIа/8 VIIIб/8 VIIIв/8 VIIIг/8 VIII/8 - 

сите 
4,66 4,64 4,50 4,56 4,59 
екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,66 4,66 4,49 4,58 4,60 
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Преглед на успехот на учениците по завршување на екстерното 
проверување на знаењата на учениците за учебната 2013/2014 година ( по 
августовскиот рок ) 
Согласно ЗОО и реализираното екстерно проверување на постигањата на 
учениците, на Годишниот извештај се додава овој АНЕКС , заради промената 
во средниот успех во паралелката 4в и активот на 4 одд, како и во паралелката 
на 6в  и активот на 6 одд., кој не влијаеше на промената на целокупниот среден 
успех на ниво на училиште и истиот остана ист 4.69. 

         Екстерното тестирање во ООУ Владо Тасевски – Скопје во 
августовскиот рок се одржа на 15 и 18.08.2014 година и во тие два дена се 
тестираа вкупно 3 деца по 4 предмети и тоа:  
1. Теона Китинова 4в одд. полагаше математика на 15.08.2014 година и доби 

оценка 5. 
2.  Давид Тасевски  4в одд., полагаше на 15.08.2014 година математика 

и доби оценка 3. 
3.  Давид Тасевски 4в одд., полагаше на 18.08.2014 година англиски јазик – 

прв странски јазик и доби оценка 3. 
4.  Алексеј Аврамовски 6в одд. полагаше германски јазик втор странски јазик 

и доби оценка 5. 
Тестирањето протече во најдобар ред, без никакви неправилности и 
забелешки. Секој ден започнуваше регуларно, прва смена од 9.30 часот 
во време траење од еден час  

 
 Резултатите од сите тестирања успешно беа испратени до соодветните 
адреси. 
 Конечно видување-тестирањето помина во најдобар ред и успешно. 

 
1.  Преглед на успехот на учениците по паралелки - oдделенска 

настава каде се тестираа деца од 4в одд.  
 

IVа IVб IVв IVг IV- сите 
4,89 4,88 4,73 4,93 4,86 
екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,92 4,93 4,73 4,89 4,87 

 
Vа Vб Vв V- сите 
4,85 4,84 4,86 4,85 
екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,83 4,81 4,87 4,84 
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2.  Преглед на успехот на учениците по паралелки –предметна настава 
каде се тестираше дете од 6в одд.  
 

VIа VIб VIв VIг VI- сите 
4,78 4,70 4,76 4, 52 4,69 
екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,77 4,65 4,77 4,49 4,67 

 
VIIа VIIб VIIв VII- сите 
4,79 4,55 4,70 4,68 
екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,79 4,28 4,67 4,58 

 
VIIIа/9 VIIIб/9 VIIIв/9 VIIIг/9 VIIIд/9 VIII/9 - 

сите 
4,59 4,87 4,58 4,40 4,34 4,56 
екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,59 4,88 4,59 4,43 4,35 4,57 

 
VIIIа/8 VIIIб/8 VIIIв/8 VIIIг/8 VIII/8 - 

сите 
4,66 4,64 4,50 4,56 4,59 
екстерно екстерно екстерно екстерно екстерно 
4,66 4,66 4,49 4,58 4,60 

 
3.  Преглед на постигнатиот успех на учениците од IV-VIII одд. 

                               
 

Одлични   Многу добри Добри        Доволни       Вкупно 
ж се % ж се % ж се % ж се % ж се % 
24
9 

47
7 

78,0
7 

5
2 

12
0 

19,6
4 

1 14 2,29 / / / 302 611 100 
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4. Движење на успехот 

Споредено со минатите години успехот се движи како што следи: 

 

Година 2010/2011 2011/2012 2012/201
3 2013/2014 

Успех 4,74 4,70 4,60 4,70 
Успех од екстерно 
тестирање 

/ / 4,56 4,69 

 
 
 
 

Педагошко-психолошка служба, досиеја на 
ученици со ПОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интервју со дефектологот на училиштето 

• Идентификација на ученици со тешкотии во учењето 
 

Училиштето има развиен систем за идентификација и поддршка на учениците 
кои имаат потешкотии во учењето како и испраќање на учениците во соодветни 
институции каде може да добијат помош од логопед, психолог, а истото се 
решава во соработка со родителите 
 
Учениците со ПОП во нашето училиште се примени согласно Законот за 
основно образование и стандардите што се изготвени во согласност со БРО . 
За дел од нив имаме соодветен медицински документ во кој делумно е 
образложена потребата на ученикот . Во училиштето се примени и ученици за 
кои  особено е видлива потребата од стручно лице - дефектолог но тие немаат 
и нивните родители досега не донеле медицинска белешка или мислење од 
стручно лице за проблемите кои се воочуваат кај нив од страна на наставникот 
и стручната служба во училиштето што ни претставува дополнителен проблем. 
За учениците , наставникот во соработка со стручните соработници изготвува 
индивидуален образовен план- ИОП, во кој ги планира целите  кои можат да се 
реализираат со овие ученици. 
Мора да истакнеме дека во интервјуто со наставниците се забележува 
конфликт на сфаќање и разбирање на начинот на работа. Првенствено  за 
постапките и начинот на третирање на овие ученици особено при нивното 
оценување. 
Со вклучување во работата  на дефектолог од оваа учебна година со овие 
ученици значајно е променет начинот на работа а воедно и напредокот во 
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работата и на наставниците и на учениците со ПОП. 
Извештај за учениците со ПОП за учебна 2013/2014 година од 

дефектологот на училиштето. 
 

Во учебната 2013/2014 година во ООУ Владо Тасевски настава 
посетуваат 56 ученици со посебни образовни потреби (ПОП) од кои 40 се од 
машки, а 16 од женски пол  и сите се вклучени во редовните паралелки.  

Од евидентираниот целокупен број на деца со ПОП: 
 16 се со оштетен (ослабен) вид 
 20 со пречки во говорот 
 1 аутистично дете 
 14 хронично болни 
 6 со комбинирани пречки (повеќе видови пречки) 

Во полето на образованието за учениците кои имаат потешкотии во 
реализирањето и совладувањето на редовната програма, стручната служба 
при училиштето (педагог, психолог, дефектолог) заедно со наставниците и 
родителите изготвуваат индивидуална образовна програма (ИОП) се со цел да 
се олесни образовниот процес кај оваа категорија на деца. Дел од децата 
покрај работата со наставниците и родителите, 2-3 пати неделно индивидуално 
работат со училишниот дефектолог во посебно прилагодена просторија токму 
за нивните потреби, каде што покрај образовната поддршка и когнитивната 
стимулација, кај нив се поттикнува  развојот на целокупната психоморика, 
внимание, концентрација, како и ориентација во време и објективен простор. 
Ваквиот начин на работа, соработката помеѓу стручната служба, наставниците 
и родителите, како и целата поддршка која  децата со ПОП ја добиваат од 
училиштето, допринесува до намалување или надминување на пречките на кои 
наидуваат во образовниот процес- преку посебни методи и начини на работа 
децата полесно ги совладуваат наставните цели, со што, кај нив се зголемува 
нивната мотивација за учење, самодовербата како и желбата за одење во 
училиште. 

Во поглед на социјализацијата преку следење на настава  во 
редовните паралки, одење на еднодневните излети и екскурзии организирани 
од самото училиште, како и земањето на учество во бројните училишни 
представи и манифестации, децата одлично се вклопуваат во училишната 
средина, прифатени се од страна на останатите, а со тоа се спречува 
појавувањето на етикетирање кај децата со ПОП, а се зголемуваат и развиват 
нивните социјални вештини.  
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Вистинскиот проблем со кој се соочуваат наставниците, а воедно и 

стручната служба при училиштето е документацијата за децата со ПОП 
издадена од стручните установи, кои имаат за цел проценка на состојбата и 
можностите на децата, а воедно и полесно планирање на начинот и методите 
на работа со овие деца за време на наставата. И покрај придобивките од 
документацијата, сепак, родителите не секогаш ја приложуваат во училиштето, 
плашејќи се пред се, од етикетирањето на сопственото дете. Со тоа, од вкупно 
56 деца евидентирани како деца со ПОП, официјална документација од 
Заводот за ментално здравје во Скопје, имаат само 8 ученици. 

Анкета со ученици Додатната настава ја реализираат сите наставници според планот и 
програмата во соработка со родителите на учениците кои во текот на 
редовната настава постигнуваат натпросечни резултати и и се потврдуваат со 
особена надареност и талентираност во одделни наставни предмет. 
Наставниците активно работат со талентираните ученици за што говорат и 
многуте награди од натпревари и конкурси од сите области и предмети.  
Список на освоени награди 2013/2014г. 
 

Предмет Ментор Вид на натпревар Ниво на 
натпреварување 

Освоено место 

Математика Силва Атанасова Училишен по 
математика 

Училишен I место Милан 
Самарџиски 

I место Иван 
Николовски 

II место Тамара 
Илиовска 
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Математика Силва Атанасова По математика Општински I место Милан 
Самарџиски 

III место Иван 
Николовски 

III место Тамара 
Илиовска  

Математика Силва Атанасова По математика Регионален III место Милан 
Самарџиски 

Пофалница Иван 
Николовски 

Математика Силва Атанасова По математика Државен I место Милан 
Самарџиски 

Математика Силва Атанасова По математика Македонска 
Математичка 
Олимпијада 
(ММО) 

I место Милан 
Самарџиски 

Математика Кети Таневска Училишен по 
математика 

Училишен I место Анастасија 
Јовановска 

II место Стефан 
Милески 

III место Ели 
Срефановска 

Математика Кети Таневска По математика Општински Пофалница 
Стефан Милески 
VII 

Пофалница Марко 
Велуановски VII 

Математика Кети Таневска По математика регионслен II место  
Стефан Милевски, 
учество  
Марко Вељановски 
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Математика Кети Таневска По математика државно Учество 
Стефан Милевски 

Македонски 
јазик 

Соња Деловска Општински 
Литературен 

општински Пофалница 
Анастасија 
Јовановска 

Македонски 
јазик 

Соња Деловска Литературен Градски 
фондација 

Никола Коцев 

Пофалница 

Катја Зендиска 

 

Македонски 
Јазик 

Соња Деловска Литературен Гратски 

Библиотека 

„Браќа 
Миладиновци“ 

I место 
Катја Зендиска 
II местo Срна 
Котевска 

III место 

Ели Стефановска 

Македонски 
Јазик 

Соња Деловска Училишен 
Литературен 

училишен III место  Сара Елек 

Македонски 
Јазик 

Соња Деловска Македонски Јазик регионален III место 

Бојана Аневска 

Македонски 
Јазик 

Соња Деловска Македонски јазик 
и литература 

државен Бојана Аневска 

Македонски 
Јазик 

Кетерина Аницин Литературен 
конкурс 
,,Јас и мојот град.. 

Градски 
фондација и 
Никола Кочев 

пофалница 

Македонски 
Јазик 

Кетерина Аницин Литературен 
конкурс 
,,Младоста е моја 
религија,, 

Општински  

општина Карпош 

учество 
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Македонски 
Јазик 

Кетерина Аницин Литературен 
конкурс 
,,Св.Климент,, 

Градски 

Библиотека  
„Браќа 
Миладиновци“ 

I место 
Д.Трајковска 

II место 
И.Неделковска и 
Р.Велјанов 

III место 

М.Алимова 

Македонски 
Јазик 

Кетерина Аницин Литературен 
конкурс 
,,Што сакам да 
бидам кога ќе 
пораснам,, 

Училишен 

В.Тасевски 

II место 
О.Аницин 

Македонски 
јазик 

Кетерина Аницин Литературен 
конкурс 

,,Св.Кирил и 
Методиј,, 

Градски 
Библиотека 
„Браќа 
Миладиновци“ 

I место 

М.Алимова 

II место 

Д.Трајковска 

III место 
В.Кочевски 

Македонски 
јазик 

Кетерина Аницин Литературен 
конкурс 

„Најдобрата мајка“ 

 Пофалница за 
училиштето 

Физичко Амди Муса  Општина 

град 

држава  

Кошарка 

I место 

 тим 
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Физичко Светлана Илиоска  Општина 

град 

држава  

 

I место 

тим 

Физичко Амди Муса Општина 

 

Фудбал VI место 

 тим 
 
 

Биологија Соња Тануркова Училишен по  
биологија 

Училишен Iм.Марио 
Чоланчевски VIIIг/8 
IIм.Зорицака 
Караланчева VIII 
A/8 
Iм.Симона 
Богоевска VIIIб/9 
IIм.Ана Марковски 
VIIIб/9 
IIм.Никола 
Божиновски VIIIд/9 
IIIм.Калина 
Димитровска VIIIд/9 
IIIм. Мартина 
Качанклик  VIII г/9 
Iм. Ана 
Финдаковска VIIв 
Iiм. Ана Ташковска 
VIIб 
IIIмКаја Зенделска  
VIIа 
 

Биологија Соња Тануркова Регионален Регионален Iм Ана Финдаковска 
VIIв 
Iм Ана Ташковска 
VIIб 
IIм Марио 
Чоланчевски VIII г 
IIм Симона 
Богоевска VIII б/9 
IIм Никола 
БожиноскиVIIIд/9 
IIIм Ана Маркоски 
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VIIIб/9 
IIIм Калина 
Димитровска VIII 
д/9 
IIIм Мартина 
Качанички VIIIг/9 
IIIм Каја 
ЗенделскаVIIа 
IIIм Пофалница 
Зорица 
Карапанџиева VIIIа 
 

Биологија Соња Тануркова По  Биологија Државен IV Место 
пофалница 
Ана фиданковска 
VII В 
Марио 
Чоланчевски VIIIг/8 
 

Биологија Соња Тануркова Експерименти во  
Биологија 

Општински 
карактер во нова 

IIм .Илиооска 
Тамара 
IV Награда 
Кристина Тодевска 
 

Црвен Крст Соња Тануркова Натпревар по прва 
помош 

  
 
 
 

Англиски 
јазик 

Билјана 
Ингилизова  
Атанасова 

Училишен 
натпревар 

Училишен 
натпревар 
 

I- Самарџиски 
Милан 
II-Илиоска Тамара 
II-Арсовска Марија 
IV-Јачева Ана 
V-Блажевска  Меги 

Англиски 
јазик 

Билјана 
Ингилизова  
Атанасовска 

Натпревар 
регионален во 
Јахја Кемал 

Јахја Кемал 
На ниво на град 
Скопје 

V-место 
Самарџиски Милан 
пофалница 

Англиски 
јазик 

Билјана 
Ингилизова  
Атанасовска 

Општински 
натпревар 
 

Општински II-место-Јачева Ана 
 

Англиски 
јазик 

Билјана 
Ингилизова  
Атанасовска 

Регионален 
Натпревар 

Регионален I-место-Јачева Ана 
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Физика Игор Донев Физика Училишен I-Арсовска Марија 
I-Самарџиски 
Милан 
I-Ина Кронеска 
I-Димитар Милев 

Физика Игор Донев Физика регионален I-Самарџиски 
Милан 
I-Арсовска Марија 
 

Физика Игор Донев Физика Државен  
 

Македонски 
јазик 

Олгица Мешкова Литературен 
конкурс ,,Сите сме 
едно растеме 
заедно,, 

општинско Кристина 
Марковска 
III место 

Македонски 
јазик 

Олгица Мешкова Литературен 
конкурс ,,Ликот и 
делото на 
Климент 
Охридски,, 

градско Ана Младеноска 
освоено  
 I место Гранд-при 
награда 

Македонски 
јазик 
 
 
 
Македонски 
јазик 
 
 
 

Олгица Мешкова 
 
 
 
Олгица Мешкова 

Литературен 
конкурс  
,,Ликот и делото 
на Климент 
Охридски,, 
 
Литературен 
конкурс  
,,Ликот и делото 
на Климент 
Охридски,, 

Градско 
 
 
 
Градско 

Магдалина 
Михајловска 
II место 
 
 
Елена Пренџова 
III место 

Македонски 
јазик 
 
 
 
Македонски 
јазик 

Олгица Мешкова 
 
 
 
Олгица Мешкова 

Литературен 
конкурс по повод 
Денот на 
училиштето 
 
Литературен 
конкурс од 
Национален Совет 
за родова 
рамноправност 

Општинско 
 
 
 
Градско 

Ана Младеноска 
I место 
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  Училиштето го поттикнува вклучувањето на учениците во разни воннаставни 
активности. 

Преку наставата и воннаставните активности учениците учат да ја 
почитуваат сопствената култура и културата на другите етнички заедници  
За време на воннаставните активности учениците имаат можност да се 
запознаат непосредно со информациите кои теоретски ги добиваат.  
Среќни се кога учествуваат на претстави кои истите ги подготвуваат со 
наставниците, подготвуваат различни видови на предавања, одат на 
посета во различни видови на институции ( театар, кино, балет, културно 
историски обележја и знаменитости, посета на домот за стари лица во 
Злокуќани-,,Мајка Тереза,,, посета на домот за деца без родители-11 
Октомври.) 
 

 
Интервју со педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постигнувањето на учениците ни е особено важен приоритет во училиштето. 
 

• Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и 
дополнителната настава 
 
На секое тримесечие , полугодие и крајот на годината се сумираат 
резултатите врз основа на кои се евидентираат постигнувањата на 
учениците. За учениците кои што имаат потешкотии во учењето се 
реализираат часови за дополнителна настава, но исто така се разговара 
со истите за начинот на кој учат (техники и постапки за полесно 
совладување на материјалот), како и разговори со родителите. Со 
наставниците следеа договори на кој начин да им олеснат на учениците 
за постепено совладување на содржините кои се пропуштени. Така 
учениците имаа обврска да научат прво две наставни содржини па уште 
две и така постапно совладувајќи ги содржините да добијат и повисока 
оценка. Наставниците на почеток на учебната година истакнаа распоред 
на приемен ден врз основа на кој родителите можат да ги посетат и се 
консултираат за напредокот на своето дете. 

Задолжително по завршување на тримесечие, полугодие и учебна година се 
организираат родителски средби на кој се соопштува успехот на учениците, а 
за учениците што потешко напредуваат, се организираа индивидуални средби 
на кои се посочуваат причините и слабостите во напредокот на учениците. 
Мора да се истакне дека секоја година посочуваме дека содржините што се 
предвидени за совладување по програмите за секој предмет се многу обемни. 
Има голем број на несоодветни термини во учебниците кои согласно 
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Извештај од психолошко педагошка служба 

менталната возраст не одговараат генерациски, а најчесто учебникот е основно 
средство во домашни услови од кое ученикот учи. 
Наставните цели во програмите по предметите често не кореспондираат со 
учебниците. Кај родителите често постои револт за обемноста на програмите. 
Родителите исто така коментираат дека се премногу зафатени и немаат 
доволно време да посветат на своите деца. Теретот останува на училиштето 
кое како знае и умее се справува со сите фактори кои влијаат на успехот - 
постигањата на учениците. Со сите чекори кои што ги превземаме ние сме 
задоволни од успехот што го постигнуваат нашите ученици на крај од учебната 
година. За подготвеноста на нашите ученици говори и искажувањето на 
професорите од средните училишта во кои се запишуваат нашите ученици. 
Сите ученици од нашето училиште се запишуваат во средно училиште. 
Констатација на педагогот кој разговарал со стручни лица кои се од нашата 
бранша е дека нашиот воспитно образовен систем е премногу амбициозен.Кај 
учениците многу тешко се гради самодоверба која е неопходна за 
функционирање на ученикот во неговите повозрасни години , значи во 
периодот кога треба да делува самостојно и да се оспособува за градење на 
сопствена кариера. 
Напредокот и постигањата на учениците кои имаат тешкотии во учењето  или 
оние со посебни потреби се следи во континуитет. Oд оваа учебна година во 
нашето училиште работи дефектолог кој помага во изготвување на ИОП, 
работи со децата со ПОП и наставниците ја консултираат за различните видови 
на потешкотии на учениците. 
Педагошко- психолошката служба води досиеја за тие ученици и ги следи 
заедно со наставниците. 
На состаноците се дискутира за нивното учење , прилагоденост, напредок, 
потешкотии. 
 
 

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

• Следењето е застапено во Полугодишните и Годишните извештаи на 
училиштето за постигањата на учениците. 

 
 
Редовно имаме сознанија дека сите наши ученици го продолжуваат своето 
образование. 
Стручната служба ги изработува Полугодишните и Годишните извештаи. Го 
следи напредокот на учениците и нивните постигнувања. 
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Учениците и нивните родители се повикуваат на советување доколку има 
потреба, доколку ученикот има над 100 изостаноци, често боледува или ако се 
забележуваат отстапки во постигањата за еден определен период битен во 
развојот на ученикот. 

 
2.2 Задржување-Намалување на бројот на 
учениците 

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

____________________________________________________________  
• Опфат на учениците 

   Во нашето училиште  100% од учениците го завршуваат образовниот циклус. 
Од разгледаната документација неколку години наназад евидентно е дека 
повторување на ученик нема во исто одделение. Во законот за основно 
образование стои дека детето има право да се запише во училиште по 
сопствен избор, но општината инсистира на регионализација при упис во прво 
одделение и согласно тоа добиени се списоци од МВР по кои и се 
придржуваме. 

• Одделенски дневници 
• Закон за основно образование 
• Податоци и извештаи  од психолошко / 

педагошката служба 
• Податоци од  одделенски  раководители 

одделенски дневници  
• Податоци од  административна служба 

(секретарот )  и главна   книга 
• Програма за работа и Извештај за работа 

на училиштето 
• Списоци на деца од реонот на 

училиштето  
• Известувања МОН и ДПИ 

 

  Во однос на опфаќање на учениците во нашето училиште се примаат ученици 
кои што припаѓаат на нашиот реон. За прифаќање на учениците се почитува 
основно образование , реонизацијата, ја утврдуваме соработка со месна 
заедница од реонот на нашето училиште.  
Но, мора да признаеме дека немаме прецизно определен список на семејства.   
 

• Редовност во наставата 
Од досегашните извештаи на одделенските раководители во сите 
одделенија постојат идентификувани  поединци – ученици кои се повеќе 
подложни на отсуство од училиште поради оправдани и неоправдани 
отсуства. Овие евидентирани отсуства не се ниту од етичка, ниту од 
економска природа, а што се однесува до половата припадност 
евидентно е дека во поголем број се машки ученици. Треба да се спомне 
дека одделни ученици во VIII одд. отсуствуваат на првите часови поради  
доцнење и од последните часови. И во овој случај поприсутна е машката 
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 популација. Сето ова е евидентирано со изостаноци што се гледаат од 
одделенските дневници. 

   Оправдани и неоправдани изостаноци кај машки и женски во проценти за 
учебната 2012/13  се евидентирани во дневниците: 
- оправдано - машки   55,64% 
- неоправдани - машки   3,18%                
- оправдани -  женски   39,98% 
- неоправдани - женски   1,20% 
Оправдани и неоправдани изостаноци  во  учебната 2012/13  се евидентирани 
во дневниците и извештаите на одделенските раководители. 
 
Полугодишен споредбен преглед на изостаноци за 2012/13 и 2013/14 год. 
 

2012/13 I II III IV V VI VII/8 
VII/9 

VIII Се 

оправдан
и 

1316 1952 1719 1763 566 493 2898 1796 12503 

неоправд
ани 

/ / / / / 2 65 71 138 

се 1316 1952 1719 1763 566 495 2963 1867 12641 
          

2013/14 I II III IV V VI VII 
 

VIII/8 
VIII/9 

Се 

оправдан
и 

603 506 1230 1514 586 1721 1318 5516 12994 

неоправд
ани 

/ / / / / 2 5 127 134 

се 603 506 1230 1514 586 1723 1323 5643 13128 
 

Од горе прикажаниот извештај можеме да заклучиме дека неоправдани 
изостаноци од I-V нема , додека во предметна настава евидентно е дека 
неоправданите изостаноци линеарно се зголемуваат со возраста. 
За подобрување на редовноста на учениците превземени се соодветни мерки.  
Училиштето се обидува да најде најразлични модуси да се справи со 
задржувањето на учениците во училиштето. Пред се, се обидува да го најде 
генераторот на проблемот на што се должат изостаноците.  
 
-Се врши едукација на учениците од страна на класните раководители за 
важноста на континуирано следење на наставата од страна на учениците.  
-Постојани контакти на класните раководители со родителите на учениците кои 
отсуствувале од наставата за причините на нивното отсуство.  
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-Задолжително барање на медицинска белешка за потврдување на причините 
поради кое ученикот не бил во можност да ја посетува наставата. 
- Заклучување на училишните врати во 8 часот, мерка која беше превземена 
поради навремено пристигнување на учениците на наставата. 
- Реализација на дополнителна настава со учениците кои подолго отсуствувале 
од наставата, за полесно совладување на материјата  која ја пропуштиле. 
И покрај превземените мерки што во континуитет  се спроведуваат секоја 
година евидентно е дека разликата во намалување на бројот на неоправдани 
изостаноци е мал.   
На 01.01.2012 година стапија на сила измените на Законот за основно 
образование објавени во Службен весник на Р. Македонија во кој министерот 
за образование и наука донесе ПРОГРАМА за советување родители на 
ученици.  
Во нашето училиште врз основа на горенаведениот закон се спроведува 
програмата за советување на родители на ученици во основните училишта. 
Одговорен за спроведување на( програмата ) овие законски измени е 
психологот на училиштето. Согласно на програмата спроведени се советувања 
според потребите и поканите што класните раководители и одделенските 
наставници ги доставиле до психологот на училиштето. 
 
 Успехот и поведението на учениците се предмет на постојана опсервација на 
училиштето. За таа цел 
се превземаат и мерки на ученици за несоодветно однесување 
 Во текот на првото полугодие од учебната 2012/13 год изречени се 
педагошки мерки  за 8 ученика кои имаат добиено усна опомена од 
раководител на паралелка и еден ученик писмена опомена од раководетел на 
паралелка. Сите ученици се од VII осмолетка. 
 За овие ученици од раководителите на паралелките и педагошко 
психолошката служба во училиштето  водена е   евиденција, превземени се 
активности согласно постапките на учениците и изречените педагошки мерки, 
така што видни се позитивни резултати во намалување на педагошки мерки  на 
ученици за 2013/14 год. што се сведува на 2 ученика- и тоа  еден со усна 
опомена и еден со писмена опомена од раководител на паралелка. 
 
  Исто така изречени се и педагошки мерки –пофалба од раководител на 
паралелка на Одделенски совет за ученици со одличен успех и примерно 
поведение, севкупни залагања во воспитно образовниот процес и воннаставни 
активности, кои делуваа мотивирачки што се забележува од прикажаната 
табела . 
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 VI VII/9 VII/8 VIII 

2012/13 4 12 7 13 
 VI VII VIII/9 VIII/8 

2013/14 11 10 13 8 
За советување на родители од одделенска настава опфатени се родители на 
13 ученици од кои 8 машки и 5 женски кои имаат 100 оправдани изостаноци и 
12 родители на ученици од предметна настава од кои родители на 7 машки и 5 
женски ученици. 
На советување повикани е родител на една ученичка со над 10 неоправдани и 
родители на 3 машки ученици со над 3 слаби во третото тримесечие. 
 

• Осипување на учениците  
• Преминување на учениците од едно училиште во друго 

 
Осипувањето на ученици е незначително.  
Бројот на ученици кои од различни причини го напуштаат нашето училиште ( 
промена на адреса , заминување во странство  и сл. ) е речиси еднаков  со 
бројот на оние кои доаѓаат од  друго место или училиште. 
  При преминување на учениците од едно во друго училиште се  запазува 
постапката за  уредно водење педагошка евиденција и документација и  
навремено  доставување на информации за ученикот и истите ги зема во 
предвид при натамошна образовна работа со ученикот. 
          Во учебната 2012/13 год. испишани се 8 ученици а новозапишан е 1 
ученик. 

    На почетокот на учебната 2013/14 год. испишани се 2  ученици и 1 
новозапишан ученик. 

 
 
 
 
2.3 Повторување на учениците 

 
• Ученици кои не ја завршуваат годината 

_______________________________________________________________  
 
Ниту еден ученик не ја повторува годината повеќе години наназад. 
Немаме ученици кои се оставени на продолжителна настава. Учениците со 
една, две и три слаби во текот на годината биле повикувани на дополнителна 
настава . Со родителите на тие ученици е разговарано и предочено за 
слабостите и пропустите во стекнување на знаењата. Тие ученици ги 
поправиле  слабите оценки и го подобриле успехот на крај од годината. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Подрачје 2. Постигања на учениците 

  Ниво при евалуација: многу добро 
 
 
Резултати 
 
Клучни јаки страни 
 

− Добри резултати по предмети , пол и етничка припадност на кројот од   IV до VIII/8 I VIII/9  одделение. 
− Учениците може слободно да си ги покажат своите способности и интереси и надвор од часовите со помош на 

наставниците. 
− Инволвирање на учениците со посебни потреби  во рамките на редовната настава. 
− Постигнување на високи резултати на натпревари и истакнување на првенец на генерација во VIII одделение. 
− Нема ученици кои не го завршиле образованието.  
− Имаме стручно лице дефектолог за работа со деца со посебни потреби 

 
Слабости 
 

− Обучување на наставниот кадар за работа со талентирани ученици.  
− Потреба од изработка на протокол за прием и работа со децата со ПОП.  
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Подрачје 3. Учење и настава 
          Ниво при евалуација: многу добро 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Бр. 

 
Индикатори за квалитет 

 
Т е м и: 

 
 

3.1 

 
 

Планирање на наставниците 
 

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

 
3.2 

 
Наставен процес 

• Наставни форми и методи 
• Избор на задачи,активности и ресурси 
• Интеракција меѓу наставниците и учениците 
• Приод на наставникот кон учениците 
• Следење на наставниот процес 

 
3.3 

 

 
Искуства на учениците од учење 

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

 
3.4 

 
Задоволување на потребите на 
учениците 
 

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

 
3.5 

 
Оценувањето како дел од наставата 

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

 
3.6 

 
Известување за напредокот на 
учениците 

• Известување на родителите за напредокот на учениците 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Индикатор 3.1. Планирања на наставниците 
Ниво при евалуација: многу добро 
 

 
Теми: 

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

 Извори на податоци  

 
• Педагошка документација на учулуштето-

приложени планови во училиштето: 
глобални, годишни, тематски,процесни,  
месечни, седмични планирања и дневна 
подготовка. 

• Педагошка документација кај 
наставникот:индивидуален образовен 
план ( ИОП ), среднорочен образовен 
план ( СОП ), сите видови планирања: 
глобални, годишни, тематски,процесни,  
месечни, седмични планирања и дневна 
подготовка. 

• Дневници на стручна служба и директор. 
• ЗОО, Правилник за планирање и 

реализација на екскурзии. 
• Изработени дневни подготовки. 
• Записници од состаноци на Активите. 
• Евиденција од претставници на МОН, 

БРО, ДПИ. 
• Разговор со директор, педагог, психолог, 

дефектолог, наставници.  
• Разговор со родители. 
• Разговор со ученици. 

 
       Сите наставници, за реализација на Наставните планови и програми, 
имаат изготвени глобални, годишни, процесни, месечни, тематски планирања 
и на почетокот од  секоја учебна година ги доставуваат до стручната служба, 
која ги проверува и ги доставува до директорот на училиштето. Наставниците 
изготвуваат и дневни оперативни планови, во кои има и цели за деца со ПОП, 
во паралелките каде истите се застапени. Сите видови планирања 
наставниците ги прават во е- верзија и како такви ги предаваат на психолошко-
педагошката служба. Дневните планирања се сработуваат или во е – верзија 
или во пишана форма, а некои наставници паралелно ги користат и двата 
начина. Најмалку два пати во едно полугодие се следат планирањата на 
наставниците од страна на психолошко-педагошката служба и се прегледуваат 
дневниците на паралелките, кои редовно, секојдневно се пополнуваат од 
страна на наставниците. Наставниците редовно го пополнуваат и е дневникот 
и тоа на дневно ниво, поретко на седмично ниво, што е согласно ЗОО. 
Наставниците  редовно пишуваат дневни подготовки за час. Планирањата на 
наставниците ги содржат сите неопходни елементи за успешна организација и 
реализација на часот. Јасно се утврдени целите на наставата, очекуваните 
исходи од учењето, како и наставните методи и форми на работа, како и 
стратегии и техники на учење. Исто така, во планирањата се вклучени и 
различни методи на оценување (PEP)- имплементација на формативно 
оценување, особено во предметна настава и нагласени се и инструменти 
преку кои се спроведува оценувањето, а инструментите се нагласени и во 
конспектите на одделенска настава. Согласно насоките МОН/БРО/ДПИ, во 
дневната подготовка се забележува и домашната задача, а истити е и со 
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• Записници од состаноците на стручните 
активи, посета на отворени часови, 
работилници, дисиминација на семинари, 
записници од сите нив.  

• Извештаи од реализирани екскурзии, 
излети, посети, обуки, семинари, настава 
во природа, летувања, зимовања.  

• Потврди, сертификати, уверенија, 
дипломи од семинари и советувања, 
обуки, работилници. 

• Стручна литература ( книги и списанија ). 
• Интернет податоци. 
• Распоред на часови. 

 
 

 

барањата во е дневникот во таа насока. Информациите добиени од 
оценувањето наставниот кадар ги користи за да ги идентификува потребите на 
учениците и да ги планира следните чекори во учењето. Информации во таа 
насока, наставниците добиваат и од разговорите со родителите и со учениците 
при индивидуалните средби со нив.  
     Во нашето училиште се сработуваат и ИОП ( индивидуални образовни 
планови ) за деца со ПОП ( посебни образовни потреби) и СОП ( среднорочен 
образовен план ) за деца со ПОП. 
    Во нашето училиште наставниците од второ до деветто одделение 
планираат и програма за дополнителна и додатна настава. 
       Наставниците планираат  активности во рамките на стручните активи и 
самостојно  разменуваат искуства и идеи за планирањето преку примена на 
ИКТ, консултирање со колеги од други стручни активи и сродни предмети, 
имаат посета на отворени часови, работилници, дисиминација на интерни и 
екстерни семинари, обработка на стручни теми и друго.  
   Наставниците се следени од директорот, психолошко-педагошката служба, 
од страна на советници од БРО и од страна на ДПИ. 
Поддршката од директорот и стручната служба е преку насочување, следење, 
анализирање, активирање и мотивирање на работата на вработените, 
поттикнување за професионален развој, поддршка со создавање подобри 
услови за работа преку снабдување на наставни средства и помагала, стручна 
литература, интерни  и екстерни стручни усовршувања – семинари и обуки, 
снабдување дополнителни материјали за ефективна и ефикасна настава.  
       Распоредот на часови го прави наставник во консултација со стручната 
служба и наставниците. Се внимава и на распоредот по физичко и 
здравствено образование во одделенска настава, бидејќи голем е бројот на 
паралелки во истата, а секоја има по 3 часа седмичен фонд од споменатиот 
предмет, кој би требало да се реализира во училишната фискултурна сала и 
евентуално на училишното спортско игралиште, кога тоа го дозволуваат 
временските услови! Распоредот на часови за одделенска настава  го 
изработуваат одделенските раководители во соработка со предметните 
наставници кои предаваат во паралелките.  
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Идикатор  3.2.  Наставен  процес 
     Ниво при евалуација: многу добро 
 

 
 

Теми: 

• Наставни форми и методи   
• Избор на задачи, активности и ресурси  
• Интеракција помеѓу наставниците и учениците  
• Приодот на наставникот кон учениците  
• Следење на наставниот процес 

 Извори на податоците  

 
 

• Инструмент за следење на планирањата и 
подготовката на наставниот час;  

• Инструмент за следење на изведбата на  
наставниот час;   

• Инструмент за следење  на водењето и 
текот на наставниот час;  

• Увид на час;     
• Годишни, глобални, процесни, тематски, 

месечни, седмични, дневни планирања;   
• Годишна програма за работа на директор 

и педагог и психолог  
• Интервјуа со наставници и ученици;  
• Сертификација на наставници; 
• Програма за работа на директор/стручна 

служба;  
• Дневници на директор, стручната служба 

и на наставниците. 
• Документација на директорот и стручната 

служба од посетените часови; 

        Наставниците користат разновидни наставни методи и форми на работа 
кои се соодветни на потребите на учениците и нивните стилови на учење, како 
и стратегии и техники на учење и поучување.  Користат добро испланирани 
методи за да работат со учениците индивидуално, индивидуализирано, во 
парови - тандем, во групи или со цела паралелка – фронтално. На овој начин, 
наставниците мошне успешно ги развиваат индивидуалните вештини за учење  
на секој ученик, како и вештините за соработка и комуникација, при тоа 
користејќи ги наставните методи: вербален, демонстративен, текст методот,  
илустративен, лабораториско- експериментален, практична работа, метод на 
игра, набљудување и истражување, како и техниките грозд, коцка, инсерт, 
вртелешка, бура на идеи, учење на станици, Венов Дијаграм, Ѕвезда на 
приказната, Двоен дневник, Т - табела и др. Се применуваат отворени часови, 
интегрирани и интерактивни денови, а на часовите се употребува дискусија, 
истражување, развоен разговор, набљудување, демонстрација, презентирање, 
практични и лабораториски вежби. На учениците им се овозможува да работат 
со сопствено темпо. 
        Наставниците ги планираат сите задачи и активности кои треба да се 
реализираат во училиштето или дома, како училишни и /или домашни задачи, 
проектни активности, а истите се прилагодени на потребите на учениците за 
да ги постигнат предвидените цели на наставата. Во процесното тематско и 
дневно планирање вметната е употребата на ИКТ, во законски предвидената 
рамка. Наставниците користат различни извори и приоди за учење, се се тоа 
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• Наставничко портфолио; 
• Ученичко портфолио; 

 
• Записници од предавања од Одделенски 

и Наставнички совети 
• Анкети со наставници и ученици 
• Истакнати ученички творби 

 
• Ликовни и литературни изработки 
• Дисплеи 
• Самостојни писмени работи 
• Илустративни работи 
• Есеи 
• Домашни задачи 
• Записници и извештаи 
• Педагошка документација 
• Записници од стручни активи и стручни 

органи 
• Записници и извештаи од интерни и 

екстерни советувања 
• Дополнителна литература  
• Сертификати, пофалници, уверенија, 

благодарници, дипломи, потврди 
• Соопштенија усни по разглас и писмени 

во одредена тетратка за соопштенија 
• Анкетен прашалник 
• Записници од родителски средби 
• Записи од индивидуални средби со 

родители  
 

дозволени извори, не ограничувајќи се исклучиво на одобрени учебници и 
прирачна литература, туку се користат извори и од интернет, а насоки за 
користење на интернет наставниците даваат и на учениците . Активностите во 
планирањата ги потврдуваат целите во планирањата и се изведуваат согласно 
индивидуалните способности на учениците и без предрасуди во однос на 
половата, верската и националната припадност. Наставниците имаат коректен 
однос кон учениците, но и кон родителите, како и меѓусебно. 
         Наставниците ги запознаваат учениците со целите на учењето, а целите 
по теми се истакнати на видно место во и пред училните и се воочливи и за 
учениците и за родителите и за секој надворешен соработник и посетител на 
училиштето. Наставниците, на првата родителска средба на почетокот на 
учебната година, ги запознаваат и родителите со целите на Наставната 
програма за соодветното одделение како и со Наставниот план за истото. Во   
процесот на поучување  и учење се користат различни методи на интеракција 
со учениците, а се со цел да се подобри учењето и  да се   гради доверба  
помеѓу наставниците и учениците, а преку нив, се разбира и со родителите. 
Наставниците користат позитивни приоди да ги поттикнат и мотивираат 
учениците  активно да  земаат учество во наставниот процес и воннаставните 
активности (преку пофалби пред ученици и пред родители и на Одделенски и 
Наставнички совети,  разговори, дискусии, работилници на часовите по 
животни вештини). Во зависност од наставниот материјал и типот на час  
учењето  е помалку или повеќе  активно и динамично. Наставниците се 
однесуваат со учениците на начин кој промовира взаемно почитување, помош, 
соработка, мотивирање, активирање и разбирање без оглед на нивниот пол, 
социјалното потекло  и националната, етничката и религиска припадност и 
независно од нивните афинитети, квалитети, интереси, таленти, умеења, 
знаења и вештини. 

Во ВОП се користат дозволените учебници од страна на МОН, иако во некои од 
нив во содржините има воочливи грешки и технички и како податоци, со 
преобемни содржини и содржини пишани на висок стил, кој ја надминува 
возраста на учениците во некои одделенија. Присутна е активната настава- 
интерактивно учење, со цел да се постигнат подобри резултати и напредок во 
учењето. При тоа се користат постоечките наставни средства, кои се солидни, а 
недостатокот од доволно ЛЦД проектори веќе е влезен во план за реализација 
при набавка на истите и тоа како приоритет меѓу наставните средства.  
Наставниот процес се следи од страна на директорот, стручната служба, БРО, 
ДПИ, како и од страна на родителите. Работата и постигањата на наставниците 
се оценува преку посета на часови од страна на директорот и стручната 
служба: психолог, дефектолог и педагог, преку редовните и отворените часови, 
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следење на наставните и воннаставните активности, водење на педагошка 
евиденција и документација, учество на наставниците во работата на стручните 
органи, записниците од одржаните родителски средби, преку состаноците на 
Совет на родители,  записите од одржаните индивидуални средби, 
постигнатите успеси на натпревари, водењето на педагошка евиденција и 
документација, редовното и перманентното усовршување на интерни и 
екстерни обуки и семинари,, организирањето и учеството на работилници и 
стручни активи. Сите резултати од оценувањето на наставниците се собираат 
согласно ЗОО, а се користат за професионалното досие - портфолио на 
наставникот и во планирањето на професионалниот развој на наставниците и 
во давањето поддршка на нивните потреби поврзани со ВОП и тоа преку: 
испраќање на интерни и екстерни советувања, обуки и семинари, 
организирање на интерни обуки во училиштето, снабдување со стручна 
литература која е актуелна, како и преку инструктивен разговор со поединци. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето  
 

  
Идикатор 3.3. Искуства на учениците од учењето 

 Ниво при евалуација: многу добро                      
                                       

 
Теми: 

• Средина за учење 
• Атмосфера за учење  
• Поттикнување на учениците за преземање одговорност 
• Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните 

 Извори на податоците  

 
 

• Анкета за ученици 
• Анкета за родители 
• Анкета за наставници 
• Разговор со Ученичката заедница, 

Детската организација, Подмладокот на 
Црвениот Крст, родителите, 
наставниците 

• Кодекс за однесување на учениците, 
родителите и наставниците 

• Куќен ред на училиштето 
• Одделенски дневници 
• Дневни подготовки 
• Програма за работа на УЗ, СР, ДО, ПЦКМ 
• Записници од состаноци на УЗ, СР, ДО, 

ПЦКМ 
• Библиотечна картотека  
• Дисплеи  
• Пофалници, дипломи, благодарници 
• Фотографии, слики 
• Изложени ученички трудови 
• Проектни активности 
• Макети, модели, ѕидни весници 

     На учениците им се допаѓа средината за учење (истото го потврдуваат и 
нивните родители во анкетните прашалници). Училиштето нуди солидна 
средина за учење, училници опремени со компјутер за секое дете, а за прво 
трилетие учениците имаат секој по еден лап топ, солидно опремени кабинети, 
реновирани санитарни јазли, комплетно реновирани тоалети, модерна кујна, 
трпезарија, библиотека со над 13000 наслови, опремена фискултурна сала, 
сопствен разглас, обезбеден продолжен престој- целодневна настава и дневен 
престој, средени училници со одреден број нагледни и наставни средства, 
посебен приод за инвалидизирани лица. Има доволен број на училници, 
простории, просторни услови со одлична атмосфера за работа.   
   Учениците сметаат дека начинот на кој се учи во училиштето е интересен. Со 
охрабрувања од страна на наставниците се повеќе се мотивира поголем број 
ученици да што земаат активна улога во самиот час. 
     Сите ученици, без оглед на полот, националноста, етничката, верската 
припадност, социјалното потекло, нивните афинитети, квалитети, вештини, 
умеења, знаења, се мотивирани од страна на наставниците, стручната служба 
и директорот преку пофалби, награди, натпревари, квизови, додатни 
активности, слободни активности, индивидуални и групни разговори, како и 
проектни активности. Мотивирачки за учениците е и тоа што на видно место во 
училиштето се истакнуваат изработките на учениците. Учениците се 
информирани за се што е во врска со ВОП, воннаставните активности, а од 
стручната служба и директорот секогаш кога им се обратиле, учениците 
добиваат повратна информација. 

 Учениците сметаат  и дека училиштето, низ организирани форми на 
поттикнување, мотивирање, натпреварување, остварува солидна соработка  
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• Литературни и ликовни творби- конкурси 
интерни и екстерни 

• Учество на натпревари, медиуми 
• Дневници на паралелките; 
• Електронски дневници; 
• Записници од стручните органи. 

 
 

меѓу самите ученици без никаква родова поделеност. Чести се појавите кога 
посолидните ученици им помагаат на послабите со успех ученици, без оглед на 
пол и етничка припадност. Се промовира кооперативното учење. 
     Учениците учествуваат и успешно работат и на проекти како во самата 
настава така и надвор од неа, особено во проекти кои ги нуди локалната 
самоуправа.  
Одделенските раководители и раководителите на паралелките - класните 
раководители, предметните наставници и стручната служба, ги поттикнуваат 
учениците да ја зголемат својата креативност, да превземаат одговорности, да 
размислуваат самостојно и активно да се вклучуваат во учењето преку 
проектни активности, дискусии, дебати и истражувачки работи, преку кои се 
стекнуваат со поголема самодоверба и почит од своите наставници, родители 
и соученици. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

 Идикатор 3.4. Задоволување на потребите на учениците 
 Ниво при евалуација: многу добро 

 

Теми: • Идентификување на образовните потреби на учениците 
• Почитување на различните потреби на учениците во наставата 

 Извори на податоците  

 
 

• Анкета за ученици 
• Анкета за родители 
• Анкета за наставници 
• Разговор со Ученичката заедница, 

Детската организација, Подмладокот на 
Црвениот крст, наставниците 

• Увид во евиденцијата на стручната 
служба 

• Глобални, процесни тематски, месечни, 
седмични планови 

• Дневни подготовки 
• ИОП ( индивидуални образовни планови ) 

за деца со ПОП 
• СОП ( среднорочен образовен план ) за 

деца со ПОП 
• Запишани искуства од изработка на ИОП 

и СОП 
• Записници, извештаи, пофалници, 

благодарници 
• Тестови, стручна  и дополнителна 

литература 
• Фотографии, наставни ливчиња, 

материјали од презентација 
• Дневници на директор и стручната 

служба 
• Годишна програма за работа на 

 
    Наставниот кадар и стручната служба во нашето училиште, во кое 
наставата се изведува само на македонски јазик со употреба на кириличното 
писмо, систематски ги идентификуваат и ги препознаваат образовните потреби 
и пречките во процесот на учење на секој ученик. Се превземаат многубројни 
активности за исполнување на истите и отстранување на пречките, како 
наставни и воннаставни активности, разговори меѓу учениците и стручната 
служба, ученици и директорот, помош од надворешни стручни лица, 
индивидуални разговори наставник- ученик, наставник- родител, групни 
разговори меѓу наставник и ученици, индивидуализирана настава и настава по 
диференцијални нивоа, проектни активности и со примена на наставните 
форми и методи кои се набројани во 3.2., но и со стратегиите и техниките на 
учење и поучување, кои исто така се набројани во 3.2.  
     Сите наставници поминаа неколку обуки за унапредување на образовниот 
процес и истите користат различни техники на поучување и оценување, освен 
нововработените, кои од отворени часови собираат искуства, како и од 
консултации и размена на мислење и користење на постоечката стручна 
литература.  
На погоре споменатиот начин, сите наставници се трудат да ги 
идентификуваат различните образовни потреби на учениците и при тоа имаат 
поддршка од директорот и стручната служба. 
Различните потреби на учениците во врска со учењето се задоволуваат преку 
натпревари, квизови, интерактивни и интегрирани активности, посета на разни 
институции, излети, екскурзии, настава во природа презентации, учење по 
диференцијални нивоа. 
Се почитуваат од страна на наставниците и други потреби на учениците: 
повторно објаснување на нејасни наставни содржини, по потреба се 
повторуваат тестовите на кои дел од учениците покажале послаби резултати, 
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училиштето  
• Подготовки од интегрирани и 

интерактивни часови и денови  
• Програма за работа на стручните активи 
• Ученички досиеја;  
• Евиденцијата на стручната служба; 
• Програма за работа и извештаи на 

Детската организација и Училишната 
заедница; 

• Анкети (за изборни предмети). 
• Програми за работа за дополнителна, 

додатна настава и слободните ученички 
активности, секции. 

се прифаќаат  оправдани извинувања за неспремност за одговарање на 
материјал, ослободување на ученици од часови за натпревари -  училишни и 
вонучилишни, се разбира во согласност со интерниот училиштен Правилник за 
ослободување ученици од настава , изнаоѓање начин на подобрување оценка 
со вложен труд и знаење, разбирање за отсуства, особено заради болест 
и/или учество на спортски и културни манифестации во и вон државата и се 
прави прилагодување на испрашувањето – проверувањето на знаењата во таа 
насока.  
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

 Идикатор 3.5. Оценувањето како дел од наставата 
 Ниво при евалуација: многу добро 

 

 

Теми: • Методи и форми на оценување 
• Користење на информациите од оценувањето во наставата 

 Извори на податоците  

• Годишна програма за работа на 
училиштето;  

• Записници на наставниците и стручната 
служба; 

• Записи од стручни лица;  
• Дневник на директор;  
• Матична книга на училиштето; 
• Стандарди за оценување;  
• Тестови; 
• Записници од разговори со наставници; 
• Кодекс на оценување; 
• Увид во педагошка евиденција и 

документација, одделенски дневници, е - 
дневници  

• Дневни планирања, годишни планирања 
• Користени инструменти за оценување 

(тестови на знаење, бодовни листи, чек 
листи, евидентни листи; контролни 
тестови и наставни ливчиња); 

• Примери на оценети ученички трудови; 
• Анкети  со ученици, родители и 

наставници; 
• Евиденција на наставници за остварени 

средби и соработка со родители; 
• Инструмент за следење и вреднување на 

работата на наставникот за оценувањето 
на постигањата на учениците. 

 
    Училиштето ги применува  законските  прописи што го регулираат 
оценувањето на учениците, кое е континуирано, дијагностичко, формативно и 
сумативно. Учениците и родителите  се запознаени со стандардите за 
оценување и со Кодексот на оценување.  
   Најголем дел од наставниците користат различни инструменти и методи за 
оценување при што континуирано го следат и оценуваат  напредокот на 
учениците (формативно и сумативно) и при тоа даваат усна и писмена 
повратна информација. Учениците во одредени одделенија се вклучуваат во 
оценувањето преку самооценување и меѓусебно оценување. Оценувањето е 
праведно, транспарентно и скоро секогаш проследено со дискусија од страна 
на наставникот и учениците, која во голема мера  им помага на учениците да 
ги подобрат своите  постигања. Се оценуваат усните и писмените одговори со 
различни нивоа на барања според способностите на учениците ( тестови, 
контролни задачи, наставни листови, писмени задачи), како и проектните 
активности и степенот на ангажираност во наставните и воннаставните 
активности. Се оценува описно и бројчано, согласно барањата на ЗОО.  Се 
обрнува внимание на степенот на ангажираноста на учениците, нивната 
самостојност, доследност во работата и одговорност. 
Наставниците редовно им даваат повратни информации на учениците за 
нивната работа. 
Наставниците ги користат информациите добиени од оценувањето за да го 
евалуираат и подобрат планирањето и реализирањето на наставата.    
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 

 
Идикатор 3.6. Известување за напредокот на учениците 

 Ниво при евалуација: многу добро 
 

 
 
 
 
 
 
 

Теми: • Известување на родителите за напредокот на учениците 
 Извори на податоците  

• Интернет портал; 
• Одделенски дневници; 
• Електронски  дневник; 
• Увид во педагошка  евиденција и 

документација; 
• Анкети  со родители; 
• Евиденција на наставници за остварени 

индивидуални средби и соработка со 
родители; 

• Родителски средби; 
• Отворени денови; 
• Приемни денови; 
• Писмени извештаи; Инструмент за 

следење и вреднување на работата на 
наставникот за оценувањето на 
напредокот на учениците. 

• Записници од Совет на родители. 
• Евидентни листови. 

 

 
  Учениците и нивните родители се информираат за напредокот на учениците 
преку усната и писмената оценка, индивидуални разговори на приемни часови 
и отворени денови на наставниците, по потреба и на средби со директор и 
стручна служба, на родителски средби. Значи, училиштето има утврден систем 
за известување на родителите за напредокот на нивните деца и доследно го 
применува. Системот вклучува редовно прибирање информации за 
напредокот и постигањата  на учениците и давање транспарентна и конкретна 
повратна информација на родителите и учениците за оценката, вклучувајќи и 
детални препораки за подобрување на постигањата  за секој ученик посебно. 
Индивидуалните средби наставниците ги евидентираат во дневникот на 
паралелката, во е- дневникот  и / или во посебна своја тетратка. Родителите 
добиваат пишани извештаи и евидентни листови со информации и детали  за 
напредокот на нивното дете по секој наставен предмет, вклучувајќи 
информации за личниот и социјалниот развој на детето, особено во првото 
трилетие.  
      Во функција на транспарентноста, е-дневникот е дел од училишниот веб-
портал на кој секој родител може лесно да пристапи, следејќи ги насоките од 
администраторите на е- дневникот при МОН и да биде информиран како за 
оценките и редовноста  на своето дете така и за актуелните настани во 
училиштето, писмени работи и други образовни активности. 
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• 100% од анкетираните наставници се искажале дека на почетокот од учебната година детално им објаснуваат на учениците што 

и како ќе учат. 
 
 
 
 
 
 
 

• 51% од анкетираните наставници се искажале дека приодите на поучување се во согласност со потребите, интересите и возраста на 
децата, 49% дека делумно се. 

 

 

 
 

• 100% од наставниците се изјасниле дека домашните задачи се добро осмислени и се надоврзуваат на содржините обработени во 
наставата. 

•  
  
 
 
 
 

• 100% од наставниците се изјасниле дека излагањето на наставникот и напатствијата за работа се јасни и сообразени со способностите на 
сите ученици. 

  
 
 
 
 
 
 

100 %

0%0%0%
Наставниците се изјасниле дека 

домашните задачи  добро се осмислени .....

целосно согласни

100 %

0%0%0%
Наставниците се изјасниле дека 

излагањата ианапатствијата се добро осмислени .....

целосно согласни

100 %

0%0%0% наставници се искажале дека на почетокот од 
учебната година детално им објаснуваат 

на учениците што и како ќе учат ...

целосно согласни

51%
49%

наставници се искажале дека приодите на поучување се 
во согласност со потребите, 

интересите и возраста на децата ..

целосно ги исполнуваат

делумно ги исполнуваат
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• 71% од родителите се изјасниле дека наставниците редовно го пратат напредокот на ученикот и го бележат, а 29 % негативно одговориле.  

 

 

 

 

• 72% од наставниците добро ги познаваат своите ученици- се изјасниле родителите, 28% делумно. 

 

 

 

 

• 69% од родителите се изјасниле дека наставниците ги пофалуваат учениците, а 75% дека ги истакнуваат успесите на учениците. 
•  

 

 

 

• 95% од учениците се изјасниле дека на почетокот на учебната година добиваат детално објаснение што и како ќе учат, а 5% делумно. 

 

 

 

 

71%

29%
Наставниците редовно го пратат напредокот

на учениците родителите се изјасниле...

целосно го пратат

не го пратат

72%

28%
Наставниците добро ги познаваат своите

ученицит родителите се изјасниле...

позитивно се изјасниле

негативно се изјасниле

48%
52%

Родителите се изјасниле...

наставниците ги пофалуваат 
учениците
наставниците ги истакнуваат 
успесите на учениците

95%

5% Ѕчениците се изјасниле дека со почеток
на учебната година добиваат објаснување 

што и како ќе учат...

позитивно се изјасниле

негативно се изјасниле
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• 88% од учениците се изјасниле дека дека домашните задачи се добро осмислени и се надоврзуваат на содржините обработени во 
наставата, а 22% делумно. 

 

 

 

 

• 89% од учениците се изјасниле дека излагањето на наставникот и напатствијата за работа се јасни и сообразени со способностите на сите 
ученици, а 11% делумно. 

 

 

 

 

• 85% од учениците се изјасниле дека училиштето ги поттикнува за самостојност во работата, 15% делумно. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20% Учениците се изјасниле дека домашните задачи 
се добро осмислени и дека надоврзуваат на 

содржините обработени во наставата ...

добро осмислени

делумно                  

89%

11% Учениците се изјасниле дека...

излагањето и напатствијата 
се јасни 
излагањето и напатствијата 
не се јасни 

85%

15% Учениците се изјасниле дека училиштето  ги поттикнува 
на самостојна работа...

позитивно се изјасниле

делумно се изјасниле
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето  
 

  Подрачје 3. Учење и настава  
  Ниво при евалуација: многу добро 
 
Резултати 
 
Клучни јаки страни 
 

− Редовно и често одржување на индивидуални и заеднички родителски средби. 
− Постоење на отворен ден во училиштето еднаш месечно. 
− Редовно водење на педагошка евиденција и документација. 
− Редовна изработка на сите видови планирања за наставните и воннаставните активности, како и за додатна и дополнителна 

настава и секција.  
− Редовно држење на додатна и дополнителна настава и секција. 
− Користење на разновидни наставни форми и методи за работа со сите ученици, како и користење на стратегии и техники на 

учење и поучување на учениците.  
− Примена на ИКТ во наставата. 
− Користење на разновидни форми и методи на оценување. 
− Многу добра средина и атмосфера за учење. 
− Стимулативна средина за учење. 
− Добра соработка на наставниците со стручната служба и менаџментот. 
− Добра интеракција на учениците меѓусебе и со возрасните во училиштето. 
− Квалитетни програми за работа на стручните активи на училиштето. 
− Континуирана соработка со родителите и навремено и редовно информирање за напредокот на учениците. 

 
Слабости 
 

− Училиштето има потреба од логопед, социолог и социјален работник. 
− Недостига модерно опремен кабинет по англиски јазик. 
− Недостигаат интерни натпревари на знаења и спортски натпревари. 
− Недостиг од  нагледни и наставни средства. 
− Мала вклученост на родителите во ВОП. 
− Недоволна примена на диференцијален пристап во работата со учениците. 
− Недоволна примена на тестови по тежински нивоа. 
− На почетокот на учебната година во мала мера е застапено објаснението на наставниците кон учениците и родителите што 

и како ќе учат учениците во соодветното одделение.    
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 

 
Подрачје 4. Поддршка на учениците 
Ниво при еваулација : многу добро                                                                              

 
 
Бр. Индикатор за квалитет Т е м и: 

 
 
 

4.1 

 
 
 

Севкупна грижа за учениците 

• Заштита од физички повреди за време на престојот во училиште и дома 
и заштита од елементарни непогоди                                                              

• Превенција од семејно насилство 
• Заштита од пушење, алкохол и дрога 
• Стекнување навики за конзумирање на здрава храна 
• Квалитет на достапна храна во училиште и дома 
• Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот 
• Грижа за учениците од социјално загрозени семејства 

 
4.2 

 
Здравје 
 

• Хигиена и заштита од заразни болести 
• Грижа за учениците со здравствени проблеми 

 
4.3 

 
Советодавна помош за понатамошно 
образование на учениците 
 

• Давање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно 
образование, доусовршување или вработување 

• Грижа за учениците со емоционални потешкотии, работа со дефектолог 

 
4.4 

 
Следење на напредокот 

• Водење на педагошка евиденција-ученичко портфолио за 
индивидуалниот напредок на учениците 

• Анализа на напредокот на учениците по паралелки 
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Индикатори за квалитет на успешноста на работењето на училиштето 
 
Индикатор 4.1. Севкупна грижа за учениците          
Ниво при еваулација: многу добро 

 
 
 

Теми: 

• Заштита од физички повреди за време на престојот во училиште и дома и 
заштита од елементарни непогоди                                                              

• Превенција од семејно насилство 
• Заштита од пушење, алкохол и дрога 
• Стекнување навики за конзумирање на здрава храна 
• Квалитет на достапна храна во училиште и дома 
• Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот 
• Грижа за учениците од социјално загрозени семејства 

Извори на информации:  
• Годишни програми и извештаи за 

работата на училиштето во учебните 
2012/13 до 2013/14 година 

• Записничка тетратка од работата на 
Наставничкиот совет и Советот на 
родители 

• Куќен ред, 
• Кодекс на однесување на наставниците, 

учениците и родителите 
• Правилник на дејствување во случај на 

елементарна и друга непогода,  
• Распоред за дежурства  за наставниците 

за прва и втора смена 
• Тетратка за дежурни наставници 
• Прашалници за родители 
• Евидентни листи 
• Индивидуални разговори со ученици и 

фокус групи 
• Програмата за работа на директорот 
• Програмата за работа на стручната 

служба 
• Записниците (евидентните листови) од 

 
4.1.1.Заштита од физички повреди и елементарни непогоди 

 
• Училишниот простор е безбеден за изведување на  настава во две смени. 

Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедност на учениците во 
текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор. Училиштето има 
изготвено План за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра  од 
природни непогоди и други несреќи како и да предвиди мерки за идни опасности 
од организациско технички и образовен карактер.Во него се наведени и 
дефинирани приклучоците  на водоводна и електрична инсталација и нивна 
заштита , основни одредби за набљудување , следење и спречување на 
потенцијална опасност, обврски и подготовки на сите учесници во Воспитно 
Образовниот Процес за самозаштита како и мерки за заштита и спасување и 
евакуација. 

• Учениците минатата година носеа работна облека во договор со учениците и 
родителите - блузон и маичка (летна-зимска) со амблем на училиштето , а во 
2013/14 не ја користea поради немање согласност на родителите и учениците.  
Децата носат соодветна опрема при реализација на наставните содржини за 
некои предмети. Алатите во кабинетите се користат во присуство на 
наставниците и редовно се контролира нивната исправност. 

• Инфраструктурата во училиштето (мебелот, скалите, подовите, покривот, 
прозорците, струјните места, дворот, итн.) се безбедни и не претставуваат 
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индивидуалните разговори со учениците 
и со родителите 

• Увидот во педагошката евиденција 
(работа на проекти) 

• Увидот во просторните капацитети и 
увидот на час 

• Упатствата на училиштето за формите и 
методите што ги користи 

• Податоците за организирана исхрана на 
учениците 

• Интервјуата со наставниците, 
родителите и учениците 

• Податоците за организирани трибини и 
предавања во училиштето 

• Евиденцијата и известувањата од 
училиштето за учениците со 
емоционални, физички и социјални 
проблеми 

• Досието на ученикот 
• Годишната програма за работа на 

училиштето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потенцијална опасност од повреди на учениците. Местата кои се потенцијални 
за повреди постојано се посочуваат од страна на учениците и наставниците и се 
санираат. За дополнителна заштита гелендерите по спратовите се надградени. 
Приземниот дел и кабинетот по информатика се заштитени со решетки . 
Посебно се внимава во зимскиот и есенскиот период заради лизгавиот под и 
расчистување на снегот во дворот и влезовите на училиштето. Нагледните 
средства се користат во присуство на наставниците. 

• Мебелот,подовите ,прозорците се безбедни и не претставуваат потенцијална 
опасност.Во оваа учебна година за време на летниот период е најaвена и 
реконструкција на училиштето замена на прозорците во него. 

• Се почитува и правилникот за изведување на екскурзии па заедно со учениците 
и наставниците како придружба е и соодветно медицинско лице. 

• Вработените се обучувани како да реагираат во случај на пожар и  појава на 
природни катастрофи и елементарни непогоди: земјотрес, поплава или друг вид  
непогода .Голем дел наставници се обучени за давање прва помош на 
учениците при несреќни случаи. 

• Голем дел од наставните содржини на одделенскиот час се поврзани со 
воочување на различни опасности и се изведува заклучок со учениците како да 
постапуваат и соработуваат мегусебно и со надредените. На редовните и на 
одделенските часови често се дискутира за последиците од невнимание и 
љубопитност Училиштето располага со противпожарни апарати и громобрани . 
Дел од вработените се обучени како да користат ПП апарати при појава на 
пожар. 

• Училиштето има интерен акт за постапување во случај на елементарни непогоди 
и изведува  симулации. 

• За безбедноста на учениците во текот на наставата се грижат сите вработени, 
дежурни наставници, обезбедувањето и останатите ученици.Постои листа на 
дежурни наставници и дежурни ученици при влезот и на катовите на училиштето 
кои водат сметка за лицата кои им е достапен влез во училиштето како и водат 
запис за непреченост на воспитно образовниот дел и неговата опрема. 
Дежурните ученици  во своите одделенија се задолжуваат за надзор на  
техничко обезбедување на опремата и другите добра. 

• На секој ученик му се обезбедува индивидуално осигурување од страна 
родителот 

• Родителите во соработка со училиштето обезбедуваат и  додатно физичко 
обезбедување од лиценцирани агенции за обезбедување.Обезбедувањето е на 
товар на родителите во секој работен ден додека трае наставата .Истото е 
присутно и како дополнителна придружба на учениците на разни спортски        
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натпревари,екскурзии. 
• Во училиштето има камери преку кои исто така се внимава на безбедноста на 

учениците. 
•  
• Училиштето има Кодекс на ученици кој е истакнат на видно место и Кодекс на 

наставници од понов датум кој не е истакнат на видно место . 
• Дежурството на катовите на наставниците  не се спроведува доследно 
• Учениците немаат заштитна опрема за време на часовите 
• Недоволно лица се обучени за ППАпарати 
• Недоволно лица се обучуваат за давање прва помош – нема континуитет 
• Учениците не се обучувани за давање прва помош 
• Потребно е кутија за Прва Помош со примарни маеријали за укажување прва 

помош 
• Новиот кодекс на наставници не е истакнат на видно место и не се почитува 

доследно, доколку се прекршува нема доследно санкционирање 
 

 
 

4.1.2. Превенција од насилство 
 

• Училиштето има пишан документ во кој се дефинирани сите облици на 
однесување на децата и возрасните, што се сметаат за психичко и физичко 
насилство., како и облици на сексуално вознемирување од врсници и возрасни 
лица. 

• Во целите на одделенските часови се реализира содржина од овој тип .Се 
обработуваат теми и работилници како да се решаваат конфликтите 
меѓусебно и како да се справат со конфликтни ситуации и да побарaат помош. 
Во рамките на Животните вештини на одделенски час како и на 
работилниците на стручната служба (Педагог, Психолог и Дефектолог) 
учениците  низ игра се учат голем број на психосоцијални вештини со цел да 
се придонесе за личниот , емоционален и социјален развој на децата и да 
обезбеди физичка, ментална и социјална благосостојба за децата. За 
превенција и распознавање на нaсилството учениците учат од најрана 
возраст. Во помалата возраст тоа го прават преку игра и различни текстови со 
едукативен карактер 

• Во училиштето се преземаат секакви мерки за санкционирање на  насилство 
од страна на наставниците,одделенските раководттели и стручните служби. 
Како активности во кои се вклучени и учениците е учеството на литературни и 
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ликовни конкурси на тема ,,Стоп за насилството,, организиран од женското 
лоби подржано од град Скопје 

• Во училиштето со помош на стручната служба се разгледуваат сите фактори 
кои придонесуваат за секоја првична насилна реакција . Постојат повеке 
фактори кои влијаат на развојот на насилството –хиперактивност, 
импулсивност ,слаба контрола врз однесувањето, проблеми со вниманието, 
историја на рано агресивно однесување, како и слаби постигнувања во 
образованието.Големо влијание имаат врсниците и семејството. Најчесто 
атмосферата во домот и некои семејни фактори –лошиот надзор над младите 
и тешки физички казни за нивно дисциплинирање , конфликти мегу родителите 
во раното детство мала поврзаност на родителите и детето,ниска 
социоекономска положба во семејството и дружење со деликвентни врсници . 
Доколку се појави било кој индикатор детето се следи од класниот и стручната 
служба како и се настојува да се соработува со родителот и да се одстранат 
главните причини , а се постапува согласно правилникот за насилно 
однесување и се применуваат педагошки мерки. 

• Во содржината на записниците на родителските средби се наведува документ 
во делот од Законот за Основно Образование со кој се информираат 
родителите дека се упатуваат на советување доколку учениците пројават 
несоодветно и насилно однесување и антисоцијални појави и заслабнато 
учење. 

• Децата ги знаат своте права дел од овие содржини се интегрирани во 
наставните содржини по одделни предмети(макдонски јазик-Оливер 
Твист,Белото циганче,Девојчето и кибритчињата......по предметот Граѓанско 
образование). Сите вработени  ја знаат својата улога и обврска во заштита на 
децата и нивните права. 

• Училиштето  спречува и укажува на постоење на  насилство манифестирано 
од страна на возрасните и учениците, а голем дел се санкционира и се 
применуваат некои механизми за постапување и справување со евентуална 
појава на различните облици на насилство. Еден од нив е држење 
работилници од стручната служба како и посебни состаноци во присуство на 
класниот раководител и стручната служба на кои се разговара со учениците и 
се разјаснуваат постапките и причините за таквото однесување. Доколку 
наставникот забележи  одредени промени во изгледот и однесувањето на 
детето што укажуваат на можноста за физичко, психичко или сексуално 
злоупотребување на ученикот се известува стручната служба  која ја 
проверува веродостојноста и се преземаат соодветни мерки и активности, 
(соработка со  ЦСР и МВР). 
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• Вработените имаат разбирање за процесот на заштита на детето, но потребна 
е дополнителна обука за правата на децата . Тие им приоѓаат на потребите на 
децата во рамките на временски можности , со посебен акцент на решавање 
на тековниот проблем. 

• Жртвите, родителите на жртвите и/или сведоците на насилство не секогаш  ја 
знаат процедурата за поднесување поплаки. Во случај на поплака училиштето 
во главно постапува навремено .Постои првилник за изрекување на педагошки 
мерки и агресивно однесување кој е доставен на располагање на класните 
раководители. Активностите за заштита и безбедноста на  учениците се 
координирани со    институциите во локалната заедница. 

• Промовирање на ненасилство – Уницеф, акционен план  
Родителите се упатуваат на содржини кои се од помош за соработка во 
тријаголникот ученик –родител-наставник за надминување на потешкотиите и 
за зголемување на мегусебната соработка 

• Неопходно е предавање на родителите  против насилството кај децата 
• Потреба од постоење Програма и Тим на училиштето за насилството 
• Постои недостиг на време во  доследно третирање и водење запис на 

детските  права, приватност и достоинство 
• Наставниците водат евиденција за реализирање на наставата на часот без 

податоци за нивниот социјален развој за време на часот, постои потреба од 
континуирано водење и следење на децата 

• Документот во кои се опишани сите облици на однесување на децата кои се 
сметаат за физичко и психичко насилство и  подлежат на казна не се достапни 
на увид  до децата 

• Нема ограничување на достапност на нет медиумите кои негативно влијаат 
врз воспитувањето на децата и дел од нив фаворизираат насилство 

• Повеќе се придава важност на појавните и експлицитните типови на насилство 
од целокупно следење на децата и нивната личност 
 
 

4.1.3.Заштита од пушење, алхохол и дрога 
 

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

• На одделенскиот час со учениците се реализираат работилници со содржини –
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животни вештини за заштитата од оваа зависност .За таа цел како воспитна 
установа на одделенскиот час се организираат работилници за пороците на 21 
век.И на редовните часови се дискутира и обработува оваа тема по предметот 
биологија и содржини по предметот македонски јазик романот Марта од 
Г.Петрески,Пролет зад мојот прозорец од Томе Арсоски во кои како тема се 
јауваат пороците и последиците од нив врз здравјето на младите како и во 
содржините од предметот биолпгија,ликовно образование,етика . 

• Во соработка со локалната заедница и општината, училиштето наоѓа начин да 
спречи користење алкохол и наркотични супстанци во неговиот двор. Во 
куќниот ред е наведено забрана на внес на вакви супстанци , куќниот ред се 
чита на почетокот на секоја школска година и е ставен на видно место. 

• Училиштето пред се како воспитна установа често организира предавања, 
работилници на тема болести на зависност во соработка со невладини 
организации,Црвен крст на општина Карпош и МВР Капош. Црвен крст и 
Ученичката Заедница организира низа предавања со одреден број на ученци 
тие ги пренесуваат своите стекнати занаења на ниво на паралелка Вакви  
соработка и предавања овие неколку години организира МВР Карпош со цел 
доближување до народот, децата и нивните родители  под мото ,,Безбедност 
на учениците,,. 

• Црвениот крст на општина Карпош ја интензивира својата активност отварајќи 
канцеларија за млади во училиштето и организирајки низа предавања за 
младите врзани за болестите на зависност. 

• Лиценцираната агенција за обезбедување – Бранител  постојано е подготвена 
за надзор на учениците и нивните постапки во училиштето , училишниот двор 
како и на екскурзии и собири  и други воннаставни активности при што се 
превенира користење , продавање на секаков вид супстанци во и надвор од 
училиштето во околината на децата. 

• Во училиштето има  поставено безбедносни камери како превентивни мерки 
• Во училиштето е истакнат знак за забрането пушење 
• Работилници со стручни лица 
• Предавања 
• Брошури 
• Постои потреба куќниот ред да биде вграден во брошурата за известување на 

родителите при почетокот на школската година 
• Знакот за забрането пушење не е истакнат  на видно место 
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4.1.4.Квалитет на достапна храна 

 
• Училиштето се грижи за квалитетот на храната што им ја нуди на учениците. 

Училиштето има сопствена кујна дадена под концесија на Специјал , фирма 
одбрана од комисијата Храната не се подготвува во училиштето туку во 
нивните специјализирани кујни 

• За ученици од целодневна настава организира доручек и топол оброк а за дел 
од учениците ужина .Ужинката за учениците од прво одделение е бесплатна и 
ја финансира општината. Ужината е обезбедено и за учениците од предметна 
настава но за жал заентерисираноста е многу мала. Хигиената во 
просторијата каде се служи храната е на високо ниво. Секојдневно се остава 
примерок  од храната за испитување во институција надлежна за утврдување 
на квалитетот на храната. За квалитетот и изборот на храна е задолжена 
комисија составена од претставници наставници и родители .Комисијата е 
составена од тројца наставници од целодневна настава кои даваат извештај 
за квалитетот на храната. 

• Секојдневно  одделенските раководители во посебна тетратка забележуваат 
за квалитетот на храната која им била понудена на учениците тој ден 

• Во соработка со локалната заедница и со општината се воспоставуваат 
процедури со кои се обезбедува проверка на квалитетот на храната што им се 
нуди на учениците во продавниците за храна и објектите што нудат храна на 
учениците  во училишната непосредна околина. 

• Во училиштето се води кампања за здрава исхрана меѓу учениците, се води 
дебата и дискусија на таа тема , сепак од разговорите со учениците од 
погорните одделенија се покаажуваат алармантни резултати дека 
брзата храна им е омилената како во домот така и во училиштето бидејќи во 
опкружување на училиштето им поголем број на продавници кои нудат ваков 
начин на исхрана. 

• За во иднина се планира работилници и предавање со учениците за здрава 
храна. 

• Постои соработка со наставник во проект за здрава храна од средното 
училиште .Училиштето се залага соработката да се продлабочи во иднина 
поради неоходноста за третирање на темата кај младите врсници 
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4.1.5.  Подршка на ученици со телесни пречки во развојот 

 
• Училиштето има  процедури за грижа за учениците со телесни пречки во 

развој и соработува со родителите во обезбедување на нивната грижа.Во 
училиштето има дипломиран дефектолог од 2013 година, кој индивидуално 
работи со децата со  пречки во развојот. Училиштето нема доволно механизми 
за вклучување на други лица покрај родителите и соучениците во давањето 
помош и водењето грижа за децата со телесни пречки во развојот. 
Училиштето развива  квалитетна соработка со нивните родители со цел 
оптимален развој во рамките на нивните можности со цел  зачувување и 
подобрување на нивното физичко и ментално здравје, емотивна и социјална 
стабилност. Училиштето соработува  со ЦСР и невладини организации кои  
можат да се вклучат во грижата  за нив.  Училиштето е отворено за прием на 
деца со  пречки во развојот, но проблем претставува самата инфраструктура 
на училиштето.Конструкцијата на училиштето е приземје со, два спрата и три 
реда скали.  Пристапот во училиштето  е приспособен на потребите на 
учениците со телесни пречки во развојот и просторот во ходниците на првиот 
кат и постои олеснет пристап на влезот од училиштето но кон горниот кат не е 
овозможено и  нивно самостојно движење.Скалите се дополнителна 
потешкотија. Сепак постои соработка со родителите и учениците за 
олеснување како на движењето така и во текот и континуитетот на настава. 
Соучениците се потикнуваат од страна на стручната слуба и се поучуваат од 
наставниците  за време на одделенскиот час по животни вештини за 
другарување и пружање помош. Ходниците и училните се доволно просторни 
за непречено движење.    
Клупите со компјутерските кутии и нет мрежи се притеснети за нивно слободно 
ракување и училиштето не располага со асистивна технологија наменета 
токму за оваа категорија на деца. Во училиштето не постои посебен тоалет 
што е достапен за нив. Се реализираат  работилници со ученици во рамките 
на тема соработка, другарство, сите сме различни. Особено соработката е 
успешна на ниво на одделенската настава . Овие деца имаат пропратни 
секојдневни потешкотии и нус пропратни појави за кои има потреба од  
консултирација на специјалисти и стручњаци. Како привремена категорија на 
деца се и оние кои имаат полесни физички повреди и скршеници  односно 
повреди кои се од привремен карактер и за редовно следење на наставата 
доаѓаат на училиште со помош и подршка на своите родители , своите 
сооученици и наставници. Децата уште од мала возраст се воспитуваат за 
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укажување помош на своите другарчиња. 
• Доколку е неопходно повремено со договор и на сметка на родителите се 

ангажира дефектолог кој престојува за време на часовите и ја олеснува 
работат и на паралелката и на самиот ученик .Доколку се работи за ученик од 
предметна настава и има отежнатост при движење како и отсуства од часови 
постои соработка со родителите како и меѓу наставниците кои се 
информираат и ја кажуваат состојбата на одделенските  совети и се планира 
индивидуална и дополнителна настава. Доколку ученикот подолго отсуствува 
се полага класен испит 

• Училиштето има посебна просторија за децата со посебни потреби 
• Има вработено дипломиран дефектолог од 2013 год., кој индивидуално работи 

со децата со ПОП 
• Се водат доследно ПОП планови за овие деца изработен од стручната 

служба, наставниците и родителита, како и постои континуирана вертикална и 
хоризонтална проодност и соработка 

• Наставниците не се обучени како професионално да се справат  со овие деца 
кога им е потребна неопходна помош 

• Децата со физички пречки имаат потешкотии во движењето на горните катови 
• Постои недоволна вертикална корелација и соработка мегу одделенските и 

предметните наставници и споделување на тешкотиите и надминување на 
кризните фази 

• Училиштето има недостаток на стручњаци за дополнителна помош ( логопед, 
социолог) 
 

4.1.6. Грижа за ученици од социјално загрозени семејства 
 

• Училиштето има пропишани процедури 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 (на пример, заради недостиг од учебници и работен прибор) 
И кои поради ниската социјална состојба не се во материјална можност да 
обезбедат доплнителни средства за учество во одредени активности. 
Имено класниот раководител на паралелката пополнува формулари секоја 
година со податоци за социјалната структура на семејставата на учениците 
.Во евидентните листи се потврдува состојбата во базата за податоци од 
страна на класниот раководител при што има следење на социо економска 
состојба на овие деца . Како олеснување во последните години се и 
бесплатните учебници кои ги дбиваат сите ученици 
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• Кога  учениците од социјално загрозените семејства  не можат  да учествуваат 
во воннаставните активности што бараат вложување дополнителни средства 
(на пример, екскурзии, приредби и натпревари) понекогаш им се приоѓа во 
пресрет зависно од финансиските средства и во соработка со другите 
родители и нивна иницијатива  , локална заедница и институции и невладини 
организации за пружање помош  . Се ослободуваат од плаќање карти и превоз 
за театарска и друг вид посета .Се настојува во договор со организаторите 
доколку има можност да бидат ослободени од дополнителни трошоци при 
изведувањето на екскурзиите  пр. Плаќање дополнителни карти при влез во 
музеи и знаменитости . До пред неколку години добиваа поволности и попусти 
во екскурзии, посета во театар,исхраната организирана во училиштето.. 

• Во рамките со локалната средина често пати се организираат хуманитарни 
акции и продажни саеми . Соработката се остварува мегу учениците , 
родителите , наставниците и организаторите при што средствата се наменети 
за хуманитарни цели. Понекогаш и иницијативата за помош е и од ниво на 
пралелка 

• Има потреба од иницијатива за соработка со невладини организации кои 
пружаат дополнителна помош 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 

 
Подрачје 4.2. Здравје 
Ниво при еваулација: многу добро  
                                                                             

Теми: • Хигиена и заштита од заразни болести 
• Грижа за учениците со здравствени проблеми 

 Извори на податоци  

• Индивидуални разговори со ученици и 
фокус групи 

• Годишни програми и извештаи за 
работата на училиштето во учебните 
2012/13 до 2013/14 година 

• Записничка тетратка од работата на 
Наставничкиот совет и Советот на 
родители 

• Куќен редна училиштето 
• Кодекс на однесување на наставници 
• Правилник на дејствување во случај на 

елементарна и друга непогода 
• Прашалници за родители 
• Евидентни листи 
• Записници од разговори    
• Известувања од наставници 
• Годишната програма за работа на 

училиштето 
• Куќниот ред 
• Правилникот за организација и 

систематизација на работата и работните 
места 

• Записниците од органите на училиштето 
• Записниците од надлежните органи за 

контрола на хигиената и здравјето на 
децата 

• Увидот во педагошката евиденција и во 

   
4.2.1.Хигиена и заштита од болест 
 

• Тоалетите за наставниците и за учениците се чисти и дезинфицирани во 
секое време од денот. Еднаш по потреба и двапати во годината се врши 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација. При епидемија на грип се 
засилуваат мерките за зачувување на хигиената и здравјето на 
учениците , се инсистира на медицински белешки за здрави деца , се 
врши чистење и повторна дезинфекција , се купува гел дезинфекциски 
сапун  . Се чистат училниците-кабинетите најмалку 2 пати во денот, 
клупите и подот се бришат со дезинфекциско средтство. Наставниците 
на паралелката со договор на родителите и учениците се договараат за 
средување а училницата и за потребни материјали за хигиена (сапун и 
вц хартија ) Ходниците, скалите, подот во училниците и останатиот 
училишен простор се чистaт два пати дневно, заедно со мебелот и 
клупите, а прозорците, вратите и другиот инвентар по еднаш во секое 
полугодие. Дворот на училиштето се чисти секојдневно  , чист е од 
секаков вид на отпадоци. Во училиштето има корпи за отпадоци во секоја 
училница и просторија .Ѓубрето се исфрла повеќе пати дневно кај 
одделенската настава.  Во случај на појава на заразна болест, 
училиштето усвојува договорна процедура за заштита од нејзино 
ширење. 

           Тоалетите на учениците и наставниците се  реновирани . 
• Некои класни раководители во договор со училиштето и техничката 

служба и родителите донираа средства за подновување на училницата и 
помогнаа во расчистувањето на истите од стари и непотребни предмети 
се со цел да се создаде попријатна и почиста атмосфера на работа . 
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документацијата 
• Увидот во училишниот простор 
• (Еко-стандардите) 
• Индикатори за реализација на точките на 

акции од еко-стандардите 
 

 
• Грижата за здравјето го опфаќа следните содржини: 
 Лична хигиени; 
 Ментална хигиена; 
 Одржување на здравјето; 
 Редовни систематски прегледи; 
 Вакцинации; 
 Типизирани предавања; 

• Во  однос  на зравјето на учениците  и заштита од  заразни заболувања, 
училиштетето презема  непосредни и посредни мерки на заштита. 

Непосредни: Систематски преглед на вработените секоја година. 
Систематски здравствени и стоматолошки прегледи,преглед на слух, говор и 
глас, вакцинација и ревакцинација на учениците. 
Посредни: Предавања и флаери , брошури и упатства  како и родители за 
тоа како да се грижиме за сопствената  и хигиената  на  нашата околина 
како и за  сексуално преносливите заразни заболувања, превенциија и 
заштита.  
• Реализирани се предавања од стручни лица лекари, претставници на 

Црвениот крст на општина Карпош и МВР, за пубертет и полови разлики, 
,болести на зависност од невладини организации. 

• Организираните екскурзии се дел од активностите кои училиштето ги 
реализира во поглед на здравјето на учениците и здравата околина 

• Ученници од шесто на тема Здрава Храна Здраво детство пишуваа песни и 
состави како и видео анимација за благодетот на здравата исхрана во 
спречување и имунизација од заразни болести. 

• Додека е ученикот на училиште доколку му се слоши здравствената 
состојба одделенскио раководител веднаш му укажува помош  и го 
ослободува од часови и во исто време веднаш се информира родителот за 
настанатата состојба. 

• Нашиот персонал одговорен за хигиената има лица определени за секој кат 
посебно, се чистат училниците и ходниците и секој вид на застоена храна се 
исфрла во текот на денот. При чистење се користат професионални 
средства за чистење 

• Производствената и општествено-корисната работа во Училиштето е 
планирана активност со  изготвена програма за работа која ги вклучува 
целите за здравје и почиста околина како и да се развие позитивен став и 
однос кон трудот  . Во оваа активност се вклучени сите ученици и вработени 
во Училиштето, низ собирни акции и акции на солидарност- материјална 
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помош за настраданите во поплавите во Р. Србија и Босна и Херцеговина, 
еколошки акции и производствена дејност во соработка со локална 
самоуправа, еколошки друштва и други организации . Оваа годиа беше 
организирана активност за собирање на пластични шишиња и батерии. 

• ПРОЕКТОТ ЕКО УЧИЛИШТЕ - Интеграција на заштитата на животната 
средина во воспитно образовниот процес во Република Македонија. Преку 
оваа програма ќе се подигне свеста на учениците, наставниците, техничкиот 
персонал, родителите и сите други кои се вклучени дирекно или индирекно 
во работата на училиштето на темата животна средина, а со тоа ќе се 
овозможи теоретското знаење да се примени во секојдневниот живот. Со 
оваа програма учениците  стекнуваат активна и одговорна улога која ќе ја 
практикуваат во училиштето, во домот, но и во својата локална заедница и 
пошироко. За имплементација на овој проект изготвена е посебна програма 
со која еколошките содржини се интегрираат според можностите во сите 
наставни предмети во сите одделенија. План активности и конкретни цели и 
заложби се - Уредување на училишниот двор ,Здрава училишна средина 
,Подигање на свеста за заштита на училишната средина  двор, аставниците, 
учениците,вработените во училиштето и родителите да го одржуваат чист 
училишниот двор ,Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење, 
Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето, 
Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење, Обезбедување на 
здрави услови за работење и престој во училиштето Уреден и 
функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на 
животната средина и Функционално уреден двор според сите еколошки 
параметри на начини на кој максимално ќе користи за потребите на сите кои 
престојуваат во училиштето и градинката. 

• Училиштето делумно ги реализира точките на акции од воспоставените еко-
стандарди со цел постигнување на високо ниво на хигиена во училиштето и 
заштита на здравјето на учениците и вработените. 

• Земјени површини не се позеленети од причина што големите борови дрвја 
прават сенки и почвата е тешко раскоплива од корените на истите 

• Училиштето има потреба од пишана  програма за превенција од заразни 
болести 

• Во тоалетите на учениците има сапун и се води грижа од страна на децата 
за негова употреба. 

• Нема прецизизрани и нивелирани нивоа на  еко стандарди  кои би следеле 
реализирање на дадените активности 
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4.2.2.Грижа за ученици со здравствени проблеми 
 

• Училиштето има повеќе постапки и процедури за оваа категорија деца во 
текот на целото основно образование . Идентификување на ученици со 
физички и здравствени проблеми и ученици со посебни образовни 
потреби се  прави на повеќе нивоа:  упис во прво одделение, мислење на 
лекар или друга релевантна институција : Завод за ментално здравје, 
специјализирана здравствена инстуција, информација од родител и 
класен раководител , наставник .Ако има физички или здравствени 
проблеми се разговара со родителот и се сугерира посета на 
специјализирана здравствена установа 

• За деца за кои со релевантен документ ке се утврди дека има посебни 
образовни потреби се изготвува посебен образовен план во соработка  
со наставникот, родителите и стручната служба.Тие помагаат во 
пополнување  на чек  листа  и изготвување на индивидуален образовен 
план. 

• Училиштето има договорени процедури за грижа за учениците кои 
заради хронично заболување или посериозни повреди подолго време 
отсуствуваат од редовната настава. Процедурите се спроведуваат во 
практиката на иницијатива на одделенскиот/класниот раководител или 
предметниот наставник, во соработка со родителите и/или другите 
релевантни институции (на пример, здравствените установи и центарот 
за социјална работа). Стручната служба е обучена да им помогне на 
учениците и/или родителите во вакви ситуации или да ги упати до 
релевантните институции со кои соработува . (здравствените установи, 
центарот за социјална работа, центар за ментално здравје ) Доколку се 
работи за  физички здравствен проблем или ученикот е подолго време 
на боледување, наставникот и стручната служба ја интензивираат 
соработката со родителот и наставниците и ученикот. Во зависност од 
здравствената состојба на детето се бара од наставниците 
флексибилност и прилагодување на барањата на можностите на детето , 
му се даваат прилагодени тестови и се договара динамика на работа во 
зависност од здравствената состојба на детето. 

• Со новиот Закон за Основно Образование има писмена процедура и 
покана до родителите чии деца отсуствуваат од настава подолго време и 
имаат над 100 изостаноци . Во договор со службата родителот се 
советува како да постапува во иднина и му се пружа дополнителна 
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помош . 
• Училиштето нема пишана процедура за ученици со хронично 

заболување 
• Од оваа година (2013/2014) со вработубањето на дипломиран 

дефектолог, наставниците подготвуват ПОП индивидуален план со што 
ученикот е континуирано  ангажиран за време на наставата 

• Има потреба од едуцирање на наставниот кадар за работа со деца со 
специфични образовни потреби 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

Подрачје 4.3. Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 
Ниво при еваулација: многу добро  
 

 
Теми: 

• Давање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно 
образование, доусовршување или вработување 

• Грижа за учениците со емоционални потешкотии, работа со дефектолог 
Извори на информации:  

• Интервју со педагог и психолог  
• Одделенски дневници  
• Програма за работа на професионалната 

ориентација на учениците  
• Досие на ученик 
• Записниците од работилниците 
• Записниците од родителските средби 
•  Анкетирањето и интервјуата со 

учениците и со родителите 
•  Информациите подготвени од стручната 

служба и пласирани преку расположливи 
медиуми на училиштето 

•  Програмата за професионална 
ориентација на учениците 

• Флаерите 
• Предавањата 
• Записниците од индивидуални разговори 

со родителите и со учениците 
 

 
4.3.1. Пружање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно 
образование,доусовршување или вработување 

 
• Информациите за можностите за понатамошно образование, доусовршување или 

вработување, што училиштето им ги обезбедува на учениците,се јасни и 
релевантни , обично се доставуваат како во пишана форма преку промотивен 
материјал ( брошури , отворени денови ) каде се достапни сите податоци така и 
во усна форма преку презентации и предавања како и преку посета на 
високообразовни институции –дел од дејноста на училишните секции . 
Училиштето навреме и точно ги информира учениците за можностите за условите 
за упис во државни и приватни училишта за учениците поблиску да се запознаат 
со стручните насоки ,функцијата , локациите , опременоста и наставниот кадар. 

 
• Училиштето организира активности за професионална ориентација на идните 

средношколци . Подготовката што ја организира училиштето за учениците за 
избор на понатамошно образование, доусовршување или вработување по 
завршувањето на основното и средното образование е во вид на работилници 
организирани од надворешни субјекти како и интерни кратки работилници и 
тестирања само/оценување на вештините и интересите како и способностите на 
учениците од страна на стручната служба. Тестирање најчесто се врши со 2 
теста:    тест на интелигенција , тест за професионални интереси  и разговор . 

• Организирана проценка на интересите , способностите и афинитетите кои ги 
поседуваат со помош на соодветни тестови (нестандардизирани ) дадени од 
психологот на училиштето е помала поради отпор кон тест ситуација, немање 
трпение да нешто работат во подолг временски период. Батерија тестови со 
паузи се работи 4 наставни часа . 

• Во дел од наставните јазични програми на повисоко ниво се насочуваат да го 
препознаат своето ниво на познавање на јазикот и се упатуваат на полагање  и 
подготовка за мегународни испити и дипломи . 

• Стручната служба како и предметниот наставник се на располагање преку своите 
приемни денови и отворени денови на училиштето редовно да ги известуваат 
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родителите за способностите на нивните деца и идни можности и постигања. 
Училиштето ги информира учениците и нивните родители за помошта што 
можат да ја добијат од стручната служба при упис на нови ученици. 
• Училиштето континуирано им помага на учениците во изборот на нивното 

понатамошно образование низ наставни содржини по наставните предмети 
(задолжителни и изборни ), преку нудење на голем број  слободни ученички 
активности и секции и учество на натпревари . 

• Секоја година има Саем на Образование каде учениците самостојно се упатуваат 
да дознаат детали за профилите кои се од нивен интерс како и за идното 
академско образование. 

• Во холот на училиштето на Огласната Табла се известуваат за сите настани и 
текови во врска со образованите цели. Се истакнуваат и делат бриошури од 
средните општи и стручни училишта и можности за користење стипендии.На 
огласната табла стои и објавен конкурс за учениците за влез во средните 
училишта. 

Средноелекторнско училиште на град Скопје – Михајло Пупин 
Правен техничар во СЕПУГС – Васил Антевски Дрен 
ПСУ - Петта Приватна Гимназија  
СУГС- Кочо Рацин 
Американ С.-Македониа 
СУГС - Георги Димитров  
СГГУ на град Скопје – Здравко Цветковски 
САБА – Средношколска Академија за Бизнис и Администрација 
Хемиско – технолошки струки – Димитар Влахов  
СУГС_гимназија Никола Карев  
СУГС- Владо Тасевски  
ССУГС-Лазар Танев  
СУГС- Марија Кири Склодовска  
Средно економско и правно училиште –Арсени Јовков  
НОВА – програма за стипендирање 

• Некои од учениците кои освоија награди на градските и државните натпревари 
што се одржуваа во овие училишта имаа обезбедена целосна или делумна 
стипендија за идна посета на училиштето . 

• Тестирањата наменети за учениците во врска со нивните способности служат 
како  повратна информација назад до учениците и е потребно нивно доставување 
или показатели за способности 

• Постои недостиг од време и неможност на посета на отворени денови за време 
на наставата , потребна е организираност за да не се губи дел од наставата 

• Недостиг од време и информации од Агенцијата за вработување како и постојана 
соработка за професионална оријентација 

• Има недоследност во водење портфолија за секое дете како база на податоци во 
врска со неговите способности и социјален развој , писмени записи од класните 
раководители и предметните наставници кој е олеснување за предметните 
наставници и континуиран процес 
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• Децата покажуваат отпор кон организирана подолготрајна проценка на нивните 
способности сопомош на посебни тестови 

• Изборот за идното образование кај некој дел од учениците  априори е одреден од 
родителите или насоките каде имаат познати , а не врз база на нивните 
афинитети и тестирани способности 

 
4.3.2. Грижа за учениците со емоционални потешкотии 
 
• Училиштето има договорени процедури за грижа за учениците со емоционални 

проблеми. За спроведување на процедурите е одговорна стручната служба 
успешно и навремено ги открива потешкотиите во врска со семејно насилство , 
негрижа, развод или болест во семејството, трауми или отсуство на еден родител 
во социјалниот развој на учениците . 

• Стручната служба е обучена да им помогне на учениците и/или родителите во 
вакви ситуации или да ги упати до релевантните институции со кои соработува . ( 
здравствените установи, центарот за социјална работа, центар за ментално 
здравје , полицијата итн.) Првата проценка за емотивните физички и социјални 
потреби ја прави стручната служба во училиштето при упис во прво одделение. 
Од опсервацијата , листата со податоци за детето и родителот , разговорот со 
детето и родителот , лекарска белешка и друга документација, стручната  служба 
добива корисни информации за емотивниот , физичкиот и социјалниот развој на 
детето. Врз основа на тоа на родителот му препорачуваат вид на настава 
соодветна за неговото дете , а изборот на наставникот го врши комисијата 
поаѓајќи од индивидуалните карактеристики на детето. 

• Во одделенска настава одделенскиот наставник , а во предметната класниот 
раководител формира досие за секое дете. Потребно е пренос на портфолијата 
од едната во другата настава и нивно доследно водење се со цел да се има 
прегледна слика за состојбата на децата, нивните потреби и  интереси. 
Наставникот ги запознава своите ученици, ги следи и доколку забележи промени 
ја известува службата, ги повикува родителите, се добиваат информации и врз 
основа на истите се превземаат понатамошни чекори , работа на стручната 
служба и вклучување други стручни лица надвор од училиштето. 

• Детектирање на одредени емотивни, физички и социјални потреби на учениците 
се врши и  преку тематски работилници од стручната служба и наставниците во 
рамките на реализацијата образование за животни вештини со ученици од 
родителските и индивидуални средби на наставниците и стручната служба.Ако 
наставникот забележи  одредени промени во изгледот и однесувањето на детето 
што укажуваат на можноста за физичко, психичко или сексуално 
злоупотребување на ученикот се известува стручната служба  која ја проверува 
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веродостојноста и во зависност од тоа кој е злоупотребувачот преземаат 
соодветни мерки и активности, вклучително ЦСР и МВР. 

• Училиштето ги информира учениците и нивните родители за помошта што можат 
да ја добијат од стручната служба во училиштето преку директен контакт при упис 
на нови ученици, одделенски часови,Совет на родители. 

• Некои наставници ги информираат учениците и нивните родители за помошта 
што им ја нуди стручната служба, во повеќето случаи педагогот притекнува во 
помош за време на наставата но сепак за  долготрајна соработка има временска 
ограниченост . 

• Потребно е  пренос на портфолијата од одделенска  во предметна  настава и 
нивно доследно водење се со цел да се има прегледна слика за состојбата на 
децата , нивните потреби и  интереси. 

• Нема практични пишани процедури и насоки за наставникот како да се 
реализираат советувањата на родителите чии деца имаат потреба од 
дополнителна помош 

• Решено е прашањето за поделбата на обврските на  педагог, психолог и 
дефектолог, нивните административни работи при што педагогот помага во 
предметна настава и неопходно е разменување на информации и записи 
потребни за советување, во спротивно постои тесно грло за пренос на 
информации и решавање на тековни прашања и потешкотии врзани со развојот 
на децата. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

Подрачје 4.4. Следење на напредокот 
Ниво при еваулација: многу добро  
 

 
Теми: 

• Водење на педагошка евиденција-ученичко портфолио за индивидуалниот 
напредок на учениците 

• Анализа на напредокот на учениците по паралелки 
Извори на информации:  

• Интервју со педагог, психолог, директор, 
наставници 

• Ученички досиеа  
• Одделенски дневници 
• Евидентни листи 
• Мислења  
• Забелешки  
• Извештаи и анализи 
• Педагошка евиденција и документација 
• евиденција на наставник,педагог , 

психолог,дефектолог 
• деловодна и матична книга 
• Извештаите и анализите 
• Разгледувањето на педагошката 

евиденција и на документацијата 
• Евиденцијата на заминати или 

новодојдени ученици (преводници и др.) 
• Разговорите со наставниците и со 

стручната служба 
 

4.4.1.Водење евиденција за индивидуалниот напредок на ученикот 
 

• Според Законот за основно образование на Република Македонија, 
постигањата на учениците во основното училиште се оценува описно и 
бројчано. Во првиот период, постигањето на ученикот во текот на наставната 
година по задолжителните и изборните предмети се оценува описно и само на 
крајот на учебната година добива свидетелство со описни оценки. Во вториот 
период, постигањето на ученикот во текот на наставната година по 
задолжителните и изборните предмети се оценува описно и бројчано, а 
ученикот на крајот на прво полугодие добива известување за успехот со 
бројчани оценки, а на крајот на учебната година добива свидетелство со 
бројчани оценки и оценка за општ успех. Во третиот период, постигањето на 
ученикот во текот на наставната година по задолжителните и изборните 
предмети се оценува бројчано, а ученикот од крајот на прво полугодие добива 
известување за успехот со бројчани оценки, а на крајот на учебната година 
добива свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ успех. 

• Најголем број од наставниците водат целосна и уредна евиденција за 
напредокот постигањата, редовноста и поведението на секој ученик/ученичка, 
како и за неговиот/нејзиниот интелектуален, социјален и емоционален развој 
кој се бележи во дневниците,  евиденцијата  и документација на наставникот, 
досие на ученикот, евидентни  и чек листи.Во евиденцијата особено на децата 
од 1 и 2 циклус на 9 годишно образование каде се употребува описно и 
комбинирано оценување  посебно се акцентирани добрите страни на 
ученикот/ученичката и неговите/нејзините развојни потенцијали.   Во 
евиденцијата се врши опис на карактеристиките на детето поаѓајќи од 
неговите позитивни страни и анализа на неговите развојни потенцијали што се 
прави во соработка со стручната служба . Во евиденцијата се внесени и 
податоци за напредокот на ученикот/ученичката што се добиени како резултат 
на проценка направена од страна на наставниците, во соработка со стручната 
служба и родителите на ученикот/ученичката. Постои  соработка меѓу 
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раководниот кадар, стручната служба, класните/предметните наставници и 
родителите за постигањата на учениците. 

• При следењето на на воспитно-образовната дејност училиштето особено 
внимание се посветува на квалитетот на изготвувањето на глобалните, 
тематските и дневните планирања во наставата, како и дидактичко-
методскиот квалитет на наставните часови. при што се забележува тековното 
напредување и се прават забелешки при отстапувањето од зададениот план . 
Се земаат во обзир можностите на учениците и нивните способности во 
дневното планирање. 
што значи постои систематско белеење на запазување на развојот на 
интересите, мотивацијата и способностите во усвојувањето на воспитно-
образовните содржини на предметите и подрачјата како и односот и 
реализирањето на задачите .Притоа се наведуваат и неговите постигнувања 
во воннаставните активности – натпревари , проекти и слично 

• Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени 
од Министерот за образование и наука и Бирото за развој на образованието. 
Одделенскиот раководител, односно раководителот на паралелката е должен 
за постигнатиот успех на учениците да ги известува родителите најмалку 
четирипати во текот на учебната година. 

• Дел од наставниците се обучени за формативното и сумативното следење на 
успехот на учениците и беше направена дисеминација на останатите.Ваквата 
евиденција му помага на училиштето да изнаоѓа и применува нови форми и 
методи, наставни средства за подобрување на успехот и квалитетот на 
подучувањето и знаењата со кои се стекнуваат учениците.Воедно делува на 
промена на постојните обрасци на однесување и поттикнување на 
мотивацијата за промена.Оваа документација е добра основа за наставниците 
и стручната служба за помош при избор на идното занимање. Учениците се 
насочуваат да го градат своето портфолио со зачувување на своите најдобри 
изработки се со цел да се насочат професионално и да ги согледаат 
поцелосно  своите можности и вештини. 

• Одделенските дневници се достапни на сите наставници, заинтересирани 
родители и ученици.Овие две години тимот за ЕМИС се потруди да ги 
евидентира сите потребни податоци и информации потребни согласно нет 
можностите се со цел оценувањето дабиде попристапно и транспарентно. 

• Од достапната евиденција на одделенскиот совет  се констатира развојот на 
ученикот и ако се утврди појава потешкотии во усвојувањето на содржините по 
некој предмети ,одсуство од настава, неприлагодено однесување се 
предлагаат мерки и процедура на постапување ( Индивидуална работа, 
ангажирање на стручната служба, известување на родителот, следење на 
ученикот) 

• Во училиштето по редовната настава редовно се одрува Дополнителна 
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настава и Додатна по сите предмети согласно дадената програма се со цел 
наставата да се индивидуализира и да се овозможи реализирање на 
наставата согласно темпото на напредување на децата и продлабочување на  
нивните интерес. 

• Учениците се следат и поткрепуваат во воннаставните активности чија 
суштината се состои во проширување и продлабочување на знаењата, 
умеењата и навиките на учениците. Тука доаѓаат до израз интересите, 
желбите и афинитетите на учениците за одредени активности. Со овие 
активности се развива љубопитноста, истражувачкиот дух, дружењето со 
други одделенија и други училишта, меѓусебна соработка, солидарност и 
слично. Училиштето има многу успешни вакви активности и реализирани 
натпревари на повеке нивоа со многу освоени награди и признанија . 

• Ученикот кој не успеал да ги совлада наставните содржини во текот на 
учебната година како последица на подолго отсуство од наставата поради 
болест,  преселување и други оправдани причини, по предлог на родителот 
или во соработка со одделенскиот наставник и стручните соработници на 
училиштето, сеподготвува стратегија за помош и индивидуализирана  
динамика за работа. 

• Предметна настава поради бројчаното оценување и недостиг на време 
посебно ја акцентира когнитивната страна за сметка на запииси и детална 
евиденција за социјален и емоционален развој како и воспитната функција за 
време на часовите. 

• Потребна е поголема вертикална корелација и соработка како и размена на 
записи и евиденција мегу предметните и одделенските наставници во корист 
на учениците  и нивно севкупно следење , постои тесно грло во добивање 
детални информации кои би биле од помош за горните одделенија 

• Има недоследност во иницирање и водење на портфолијата на учениците по 
сите предмети 

• Има неопходна потреба од заеднички методолошки усвоен пристап на 
наставниците во трите временски периоди на деветолетието во согласност со 
мисијата и визијата на училиштето , отстапките причинуваат пад на 
критериумите за знаење и борба за оцени 

 
 

4.4.2. Анализа на напредокот на учениците по паралелка 
 

• Во училиштето постои интерно оценување на постигнувањата на учениците 
кое се одвива континуирано во текот на целата учебна година со анализи на 
состојбите во четири класификациони периоди за кои наставниците 
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подготвуваат извештаи за својата паралелка врз основа на евиденциите за 
ученикот (на секое тримесечие ). Постигањата на учениците во училиштето се 
оценуваат описно и бројчано. Во првиот период (I до III одд) се оценува 
описно, во вториот период (IV-VI одд) постигањата на ученикот по 
задолжителни и изборни предмети се оценуваат описно и бројчано, на крајот 
на првото полугодие и крајот на учебната година оценувањето е бројчано, а по 
класификационите периоди-тромесечја описно. Учениците од третиот период 
(VI-VIII одд) се оценуваат бројчано со оценки од (1) до (5). Анализите се 
однесуваат на следните педагошки појави: општ успех по предмети, редовност 
на учениците и поведението на учениците. Следењето се изведува 
индивидуално, групно и колективно во зависност од следената педагошка 
појава. Се врши по пат на соодветни инструменти и техники (усно и посмено 
проверување, тестови, писмени вежби, писмени вежби, контролни задачи, 
есеи, проекти, набљудување и др) со што се прибираат податоци, а потоа 
истите се евидентираат и обработуваат. . Подготвените извештаи и анализи 
според паралелки се доставуваат на увид на стручната служба и раководниот 
кадар и се целосно достапни за сите други наставници, за родителите и за 
самите ученици. Резултатите од анализите се користат за  самоевалуација на 
училиштето и истражување за подобрување на состојбите. Стручната служба  
врши анализа и изготвува извештај за постигањата на учениците, редовноста 
и поведението на ниво на одделение и училиште . Успехот, поведението и 
реализацијата на наставните планови и програми  се согледува низ една 
сеопфатна анализа што се презентира на Наставничките совети.Исто така се 
прави анализа и споредба со покажаните постигања, редовноста и 
поведението на учениците по паралелки, одделение и на ниво на училиште со 
претходната-те учебни години и се донесуваат заклучоци  кои се 
имплементираат како акциони активности и планови за наредниот наставен 
квартал или наставна година за подобрување на воспитно-образовниот 
процес. 

• Се води евиденција за отпишани и новодојдени ученици.При премин на  
ученик во друго училиште, се бара согласност од тоа  училиште за прием на 
нашиот ученик, следува издавање преведница што се заведува во 
деловодната  книга.По добивањето на информација дека ученикот е запишан 
во соодветното училиште  се заведува во матичната книга и со тоа престанува 
да биде ученик на нашето училиште.За нов ученик во училиштето потребна е 
согласност од нашето училиште врз основа на кој му е овозмоено да земе 
преведница од другото училиште.Со преведницата е обврзан да  приложи 
свидетелство, извод од матична книга на родени, следствено се заведува во 
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одделенскиот дневник , во матичната книга и на крај се испраќа повратна 
информација до училиштето од кое доаѓа Доколку ученик премине во друго 
училиште без преведница,а одделенскиот раководител има информација за 
училиштето,стручната служба се јавува и се постапува по закон. Кога ученик 
доаѓа од странство документите за завршено одделение се нострифицираат 
во МОН и врз основа на нострификацијата се запишува во соодветно 
одделение,одделенски дневник и матичната книга. 

 
Анкетни прашања и резултати за подрачјето кои ги издвоивме од прашалникот: 

-Наставниците и учениците се грижат за учениците што имаат проблеми (подолго се 
болни или постигнуваат послаби резултати) 
60% од учениците одговориле дека во целост се согласуваат, 
-За време на часот наставниците ги охрабруваат учениците самостојно да мислат и 
да заклучуваат, да поставуваат прашања и да го искажуваат своето мислење 
72% од родителите одговориле дека – многу е така, 
-Сите наставници подеднакво се однесуваат кон момчињата и девојчињата за време 
на часот и за време на вонучилишните активности или надвор од училиштето 
56% од родителите одговориле дека – многу е така, 
-За време на наставата и одморите постои ред и дисциплина 
58% од учениците одговориле дека – во целост се сложуваат, 
-Во училиштето и училишниот двор НЕМА насилство (тепање, малтретирање, 
вознемирување и злоставување ) врз учениците од страна на учениците 
58% од учениците одговориле дека во целост е така во училиштето, 
-Кога се јавува некаков проблем стручната служба во училиштето (психолог, педагог) 
им дава поддршка на учениците 
78% од родителите одговориле дека во целост се согласуваат, 
-Училиштето ги поттикнува учениците да јадат здрава храна и ги предупредува на 
опасностите од јадење на брза храна 
33% од родителите одговориле дека малку е така во училиштето, 
-Училиштето располага со доволен број на чисти тоалети, посебно за учениците и за 
возрасните и посебно за женските и машките 
67% од родителите одговориле дека во целост е така во училиштето 
-Училишната зграда и дворот се уредени, чисти и безбедни 
38% од учениците одговориле дека малку е така 
-Училиштето обезбедува услови сите ученици да можат да одат на излети и 
екскурзии кои истите ги организира 
90% од учениците и родителите се изјасниле дека во целост се сложуваат дека е 
така. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  Подрачје 4. Поддршка на учениците 
  Ниво при евалуација: многу добро 
 

 
 

Резултати 
 
 
Клучни јаки страни 
 
 

− Учениците одат на  дополнителна, додатна настава како и  на слободни ученички активности 
− Високо едуциран и професионален кадар, добро екипиран; 
− Постојана обука и доедукација; 
− Училиште што пружа грижа и опфат на деца до попладневните часови вклучително топол оброк и чување 
− Добри просторни услови за работа;  
− Организирана исхрана и обезбедена агенција за обезбедување; 
− Училиште што поттикнува здрави животни стилови; 
− Поттикнува ученици на голем број вонучилишни активности ; 
− Училиште што негува хуманост и толеранција кај најмладите; 
− Отворено е за прифаќање на деца со психички, физички и здравствени проблеми; 
− Постојат повеќе постапки за идентификување на деца со физички, здравствени и емоционални проблеми и ученици со посебни 

образовни потреби; 
− Училиштето има искуство во прилагодување на сопствената организација на работа за потребите на учениците со физички 

пречки;  
− Училиштето има изградено квалитетна соработка со родителите; 
− Децата и родителите имаат право да искажат мислење на посреден начин 
− Секоја година учениците се информирани за условите и видот на средните училишта и им се дава помош во правилниот избор 

на идното училиште и занимање; 
− Се води редовна евиденција за напредокот на учениците и навремено информирање на родителите за напредокот на нивните 

деца 
− Вработување на специјализирано лице (дефектолог ) за секојдневна помош и соработка 
− Припрема на просторија за индивидуална работа со децата со ПОП 
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Слабости 
 

− Недоволно лица се обучени за ППАпарати 
− Дежурството на катовите на наставниците  не се спроведува доследно  
− Учениците немаат заштитна опрема за време на часовите 
− Недоволно лица се обучуваат за давање прва помош – нема континуитет 
− Учениците делумно се обучувани за давање прва помош 
− Немаме кутија за Прва Помош со примарни маеријали за укажување прва помош 
− Новиот кодекс на наставници не е истакнат на видно место и не се почитува доследно, доколку се прекршува нема доследно 

санкционирање 
− Неопходно е предавање на родителите  против насилството кај децата 
− Потреба од Програма и Тим на училиштето за насилството   
− Постои недостиг на време во  доследно третирање и водење запис на детските  права, приватност и достоинство  
− Наставниците водат евиденција за реализирање на наставата на часот без податоци за нивниот социјален развој за време на 

часот 
− Документот во кои се опишани сите облици на однесување на децата кои се сметаат за физичко и психичко насилство и  

подлеат на казна не се достапни на увид  до децата  
− Нема ограничување на достапност на нет медиумите кои негативно влијаат врз воспитувањето на децата и дел од нив 

фаворизираат насилство 
− Училиштето нема пишани процедури за регистрирање на ваквите состојби и постапување при секое отстапување  
− Куќниот ред да биде вграден во брошурата за известување на родителите при почетокот на школската година 
− Постои соработка со наставник во проект за здрава храна од средното училиште .Училиштето се залага соработката да се 

продлабочи во иднина поради неоходноста за третирање на темата кај младите врсници 
− Децата со физички пречки имаат потешкотии во движењето на горните катови 
− Недоволна вертикална корелација и соработка мегу одделенските и предметните наставници и споделување на тешкотиите и 

надминување на кризните фази  
− Недостаток на стручљаци за дополнителна помош (дефектолог , логопед, физиотерапевт ) 
− Потреба од иницијатива за соработка со невладини организации кои пружаат дополнителна помош 
− Земјени површини не се позеленети од причина што големите борови дрвја прават сенки и почвата е тешко раскоплива од 

корените на истите 
− Училиштето нема пишана процедура за ученици со хронично заболување 
− Нецелосно наставниците  подготвуваат Индивидуален образовен план за децата со ПОП со што ученикот не е континуирано  

ангажиран  
− Има потреба од едуцирање на наставниот кадар за работа со деца со специфични образовни потреби 
− Тестирањата наменети за учениците во врска со нивните способности да служат како  повратна информација назад до 

учениците 
− Недостиг од време и информации од Агенцијата за вработување како и постојана соработка за професионална оријентација 
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− Недоследност во водење портфолија за секое дете како база на податоци во врска со неговите способности и социјален развој , 
писмени записи од класните раководители и предметните наставници  

− Децата покажуваат отпор кон организирана подолготрајна проценка на нивните способности со помош на посебни тестови, 
− Изборот за идното образование кај некој дел од учениците  априори е одреден од родителите или насоките каде имаат познати , 

а не врз база на нивните афинитети и тестирани способности  
− Потребно е  пренос на портфолијата од одделенска  во предметна  настава и нивно доследно водење се со цел да се има 

прегледна слика за состојбата на децата , нивните потреби и  интереси. 
− Нема практични пишани процедури и насоки за наставникот како да се реализираат советувањата на родителите чии деца 

имаат потреба од дополнителна помош  
− Предметна настава поради бројчаното оценување посебно ја акцентира когнитивната страна на сметка на запииси и детална 

евиденција за социјален и емоционален развој за време на часовите. 
− Потребна е поголема вертикална корелација и соработка како и размена на записи и евиденција мегу предметните и 

одделенските наставници во корист на учениците  
− Доследност во иницирање и водење на портфолијата на учениците по сите предмети  
− Потреба од заеднички методолошки усвоен пристап во согласност со мисијата и визијата на училиштето 
− Постои поголема потреба од вклучување на децата со ПОП во активностите на Ученичката заедница 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 
 

Подрачје 5. Етос 
Ниво при евалуација: многу добро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Бр. 

 
Индикатори за квалитет 

 
Т е м и: 

 
 

5.1 

 
 

Училишна клима и односи во 
училиштето 

 

• Углед/имиџ на училиштето 
• Кодекс на однесување 
• Училишна клима 
• Поведение и дисциплина во училиштето 
• Учество на учениците во решавањето проблеми и донесувањето одлуки 

 
5.2 

 
Промовирање на постигањата 
 

• Промовирање на личните постигања на учениците 
• Промовирање на постигањата во име на училиштето 

 
5.3 

 

 
Еднаквост и правичност 

• Познавање на правата на децата 
• Еднаков и правичен третман на сите ученици 
• Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 

 
 
 5.4 
 

 
Партнерски однос со родителите и 
локалната и деловната заедница 
 

• Соработка на училиштето со родителите 
• Соработка со локалната заедница 
• Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Индикатор 5.1. Училишна клима и односи во училиштето 
Ниво при евалуација: многу добро 

 

 
 

Теми: 

• Углед/имиџ на училиштето 
• Кодекс на однесување 
• Училишна клима 
• Поведение и дисциплина во училиштето 
• Учество на учениците во решавањето проблеми и донесувањето одлуки 

 Извори на податоци  

• Развоен план на училиштето 
• Годишна програма за работа на 

училиштето 
• Записници од Стручни активи 
• Записници од разговори на стручната 

служба 
• Акционен план – Превенција на 

насилство 
• Правилник за првенец на генерација 
• Правилник за видови на пофалби, 

награди и педагошки мерки за учениците 
• Програма на Детска организација 
• Програма на ПЦК 
• Програма на Училишна заедница 
• Сратегија за развој на основното 

образование во Општина Карпош 2011-
2016 

• Записници од Одделенски и Наставнички 
совети 

• Извештаи од спроведени работилници 
• Писмени докази од дневни набљудувања 
• Педагошко психолошка документација 
• Етички кодекс на однесување 

       Училиштето е препознатливо по својот напор да го одржи високиот 
квалитет на работа и постигања на нашите ученици во сите области на 
нивното интересирање. Посебен акцент е ставен на грижата за здравјето и 
безбедноста на учениците.Особено внимание се посветува на негување на 
родовата и мултикултурната различност, на меѓуетничката интеграција во 
образованието, како и грижа и инклузија во наставниот процес на децата со 
посебни потреби во животот на училиштето. Посебно ни е важно учеството на 
родителите како и пошироката заедница во училишниот живот. Во таа насока, 
а во контекст со проектот МИО – меѓуетничка интеграција во образованието. 
во учебната 2013/2014 година нашето училиште стана партнер училиште со 
основното училиштето ,, Абдуљ Фрашери,, од село Боговиње, тетовско. Сите 
учесници во образовниот процес: ученици,родители , наставници,стручна 
служба, силно се идентификуваат со училиштето и посветено се грижат за 
неговиот углед. 
       Голем број од наставниците во нашето училиште професионално, 
квалитетно и амбициозно ја извршуваат својата воспитно образовна дејност. 
Ваквиот начин на работа придонесува да се постигнат високи образовни 
резултати во областа на наставните и воннаставните активности, со што се 
зголемува угледот и имиџот на училиштето. 
Нашата мисија е  училиште со здрава воспитно-образовна средина која ги 
мотивира учениците за стекнување високо ниво на знаења, способности, 
умеења и вештини кои што овозможуваат подготовка за работа и живот преку 
индивидуализиран приод и примена на начелата и принципите на чесност, 
толеранција, одговорност, меѓусебна почит, хуманост, мултикултурно и 
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• Статутот на училиштето 
• Записници од Детска организација и 

Училишна заедница 
• Одделенски дневник 
• Извештаи од секции 
• Полугодишни и годишни извештаи 
• Записници од Совет на родители 
• Записници од Училишен одбор 
• Видео снимки,фотографии, слики 
• Пофалници 
• Дипломи 
• Пехари 
• Благодарници 
• Признанија 
• Медали 
• Писмени докази од дневни набљудувања 
• Анкетен прашалник 
• Тетратка за дежурства во продолжен 

престој- целодневна настава од прво до 
четврто одд. 

• Белешки за реализација на работно-
наставен ден во продолжен престој- 
дневен престој во прво трилетие за 
класични паралелки 
 

 
 
 
 
 
 

 

меѓуетничко почитување на сличностите и разликите.   
Применувајќи современи техники и стратегии на учење и поучување ги 
оспособуваме учениците за активно учество во воспитно образовниот процес и 
ги развиваме нивните способности за примена на стекнатите знаења и умеења 
во секојдневниот живот. 
 
Мото: 
Вистински луѓе-луѓе со високи морални и етички вредности. 
Слогани 
,, Постојам, учам, творам, работам, почитувам-ЖИВЕАМ! ,, 
,, Почитувај за да ТЕ ПОЧИТУВААТ!,, 
 

Нашата визија е училиштето да биде безбедна и здрава животна средина која 
ќе биде ефикасна, современа и мотивирачка. 
      Во училиштето постои и се почитува Правилник (Кодекс на однесување). 
Во него се содржани принципи, правила и обврски на однесување на сите 
структури во училиштето. Кодексот не е наметнат, тој е изработен е од самите 
наставници и ученици и е поставен на видни места во училиштето (хол, 
ходници, канцеларија). Училиштето има процедури за реагирање во случај на 
прекршување на принципите и правилата на однесување кои се пропишани со 
кодексот и сите процедури редовно се спроведуваат во пракса.  
Училиштето ја негува родовата сензитивност. 
      Соработката на наставниците во нашето училиште е на високо ниво, 
особено помеѓу наставниците кои предаваат сродна група предмети, како и во 
стручните активи.Раководниот и наставен кадар  има важна улога во добрата 
атмосфера во училиштето  
Односот на наставниците кон учениците се базира на почитување на личноста 
на ученикот, неговата индивидуалност и квалитети. Сите вработени постојано 
апелираат и ги упатуваат своите ученици на грижа за училиштето како и едни 
за други. Наставниците настојуваат сите ученици без разлика на вера, 
род,етничка припадност, потекло, способности да се чуствуваат  прифатени и 
среќни во училиштето. 
Во врска со почитувањето на наставниците од страна на учениците  може да 
се каже дека е на задоволително ниво, иако постојат ученици со делумно 
неетичко и несоодветно однесување кон наставниците. Овие ученици се  
идентификуваат и педагошко-психолошката служба со чести разговори со нив 
и нивните родители активно учествува во подобрување на оваа релација. 
Училиштето има активен однос на соработка и грижа кон учениците со 
различни способности или со различни пречки во развојот. Овој однос се 
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базира на взаемна поддршка и почитување. Овие ученици добиваат помош од 
наставниците и соучениците низ заедничка тимска работа со што се 
придонесува овие ученици полесно да се вклопат во средината, а останатите 
да се научат на емпатија и помагање на послабите и понемоќните од нив. 
Постојат одредени недостатоци, конкретно во изготвувањето на програмите за 
деца со посебни потреби од страна на наставниците кои не се дефектолози и 
неретко не се сосема запознаени со здравствената состојба на овие ученици, 
а една од причините е и таа што родителите на овие деца делумно ја 
запознаваат психолошко-педагошката служба со нивната состојба.  
Во изготвување на програмите за деца со посебни потреби наставниците 
добиваат помош и поддршка од стручната служба на училиштето. Од учебната 
2013/2014 година нашето училиште е вработен дефектолог. 
Во однос на надарените ученици, дел од наставниците и стручната служба 
посетуваа семинар за надарени ученици и умеат да ги препознаат и 
мотивираат преку индивидуализирана менторска работа и насочување.Во 
оваа дејност добиваат помош од стручната служба на училиштето. 
Нашето училиште завзема активен однос кон светскиот тренд за спречување 
на насилството во училиштата промовиран од УСАИД.  Дел од наставниците и 
педагошката служба учествуваа на семинар за спречување на насилството во 
училиштата и се обучени да дејствуваат и превенираат насилно однесување 
помеѓу учениците.  
Подготвен е Акционен план за внесување на овој горлив проблем на 
современото живеење во Годишната програма на училиштето кој е 
имплементиран во учебната 2012/13год. 
      За поведението и дисциплината во училиштето се грижат сите наставници 
и стручната служба на училиштето. Работната атмосфера е присутна за време 
на наставата и воннаставните активности 
Во текот на учебната година на секое тримесечие, на полугодие и на крајот од 
учебната година, Одделенскиот совет по предлог на одделенскиот 
раководител и во консултација со предметните наставници и стручната служба 
пофалува по еден ученик од секоја паралелка од 6 до 8 одделение и истите 
ученици се пофалуваат на Наставнички совет, а понекогаш и преку 
училиштниот разглас, со цел јавната пофалба да делува мотивирачки кај сите 
ученици. Учениците се пофалуваат за постигнатиот одличен успех, примерно 
поведение и коректен однос  спрема наставниците, соучениците и сите 
вработени во училиштето. Се истакнуваат и редовно се соопштуваат сите 
ученици кои освоиле награди на општинските, градските  и државни 
натпревари. 
За учениците од 8 одд. на крајот од учебната година се распишува оглас на кој 
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учениците можат да конкурираат за првенец на генерација. Училиштето 
формира комисија од предметните наставници и стручната служба кои 
придржувајќи се кон Правилникот кој го има училиштето за избор на првенец 
на генерација и согласно изградените критериуми во тој правилник избира 
ученик кој се прогласува за првенец на генерација. 

За учениците  со несоодветно однесување по било која основа и оние кои 
не го почитуваат Етичкиот кодекс на училиштето, одделенскиот раководител 
како и Одделенскиот совет изрекуваат соодветни педагошки мерки, според 
Правилникот за педагошки мерки од Законот за основно образование. 
Вработените внимателно, но авторитетно  се справуваат со проблемите во 
однос на дисциплината и редовноста. Сметаме дека со зајакнување на 
наставничките дежурства овие проблеми би се намалиле уште повеќе особено 
за време на одморите кога и најмногу се случуваат конфликти помеѓу 
учиниците. 
Учениците се навремено и целосно информирани за новости кои се во нивен 
непосреден интерес и нивното мислење се зема предвид во носењето на 
заедничките одлуки. 
      Во училиштето и самите ученици имаат можност да партиципираат во 
решавањето на некои проблеми и донесување одлуки. 
Оваа активност учениците ја реализираат преку состаноците на Детската 
организација и Ученичката заедница како и на часовите на Одделенска 
заедница, преку изучување на наставните содржини од Животни вештини како 
и преку разгласната станица на училиштето. 
Училишната заедница формираше тимови за поддршка на  учениците со 
потешкотии во учењето од нивни соученици кои им пружаат помош во 
совладување на наставните содржини на часовите за додатна настава во 
соработка со наставниците. Училишната заедница го помага детското 
здружување и работи на осовременување на програмската основа на истата, а 
се раководи од потребите и интересите на децата. 
Детската организација учествува во активностите за: прием на првачиња, 
Новогодишна приредба, завршна приредба за петтоодделенците, свеченост по 
повод  Денот на словенските просветители, изработка на информатор за 
активности на влезот во училиштето, активности по повод  Денот на жената 
(изработка на накит), Цветно дефиле, Априлијада и други активности. Самите 
ученици заедно со одговорните наставници од Училишната заедница ги 
одбележуваат сите државни празници со пригодни реферати кои се читаат на 
училиштниот разглас. Учениците учествуваат во разгледување на маршрутите 
за училишните екскурзии како и во давање предлози за проектот за 
мултиетничката интеграција на образованието  во училиштето кој е во тек. 



87 
 

Проектот  има  за цел  запознавање со обичаите и традициите на другите 
култури и развивање на свеста кај учениците за меѓуетничката толеранција и 
соживот.  
Детската организација поттикнува организирање на Новогодишна забава, 
активности , квизови на знаења, акција за најдобро украсена училница, 
работилница за здрава храна и сл., чија цел е  развивање на 
натпреварувачкиот дух, проширување на знаењата, дружење, рекреација, 
забава,како и стекнување знаења на тема здрава храна.  
Учениците учествуваат и во подготовките за одбележување на Патрониот 
празник на училиштето, кој оваа година се одбележа со интерактивни 
работилници со примена на современи техники на учење на тема „Што сакам 
да бидам кога ќе пораснам“ . Сите наставници се обучени за примена на овие 
техники. 
И Училишната заедница и Детската организација учествуваат во  мотивација 
на учениците и наставниците за поголеми успеси. 

Училиштето е отворено за соработка со надворешни лица во организирање на 
разни работилници, продажни манифестации,отворени часови, презентации, 
приредби и спортски настани. 
Исто така училиштето организира часови за студенти и приправници. 
Училиштето соработува со советници од БРО, колеги од други училишта, 
родители, членови на месната заедница, локалната самоуправа, просветни 
инспектори, поети, борци, писатели итн. 
Учениците и наставниците се горди на своето училиште затоа што во овие 57 
години постоење тоа е вклучено во разни проекти  кои ја унапредуваат и 
усовршуваат работата на истото. 
Учениците се горди на повеќето организирани акции за собирање на парични 
средства, храна, учебници и облека со што ја истакнуваат хуманоста како 
вредност. Особено горди не прави искажаната помош и брза реакција за 
организирање хуманитарна акција за поплавените семејства од Република 
Србија и Босна и Херцеговина како и несебично искажаната поддршка за наш 
соученик од општина Карпош, кој имаше потреба од лекување во странство. 
Сите празници и значајни денови во нашето училиште се одбележуваат низ 
пригодни предавања за време на часовите, разговори како и читање реферати 
на разгласната станица, со што учениците се поттикнуваат на почитување на 
културните вредности 
Училиштето соработува со Сојузот на пензионери. 
Учениците учествуваат на сите манифестации кои ги организира Локалната  
самоуправа, како што се : пролетен марш, квизови на знаење по повод Денови 
на Општина Карпош, поетски, прозни и ликовни манифестации, конкурси за 
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фотографија, музички настани, стручни предавања од различни области. 
Особено активно учество училиштето зема во одбележување на  Неделата на 
енергетска ефикасност на Општина Карпош.  
25.11-29.11 2013 нашето училиште  учествуваше со изработка на презентација 
на учениците, која беше презентирана во Кинотека на Македонија, со што се 
вклучивме во активна соработка со Општината и дадовме свој придонес кон 
идеите за заштеда на електричната енергија и промовирање на алтернативни 
обновливи извори на енергија. 
Презентацијата ја изработија и преставија ученици од 8в/9 одд. 
Училиштето има учествувано во изготвувањето на Стратегија за развој на 
основното образование во Општина Карпош 2011-2016. 
Повеќе пати во годината се одржуваат акции за уредување на училниците  и 
училишниот двор како на пр. Ден на дрвото, украсување на училиштето за 
различни пригоди и сл. 
Во училиштето се организираат и продажни изложби на изработки од наши 
ученици, културно-забавни и спортски манифестации. 
Поттикнати од современите движења во областа на развојот на свеста на 
младите за здрава храна организиран е ден на „Револуција во исхраната“-
глобален ден кој се прославува во целиот свет. На истиот учениците заедно со 
своите наставници подготвуваа здрав оброк со што покажаа високо ниво на 
свест за здрава храна.  
Училиштето организира и различни слободни ученички активности, секции кои 
им овозможуваат на учениците активно да го користат своето слободно време 
и да ги изразуваат своите афинитети преку поетска, новинарска, јазична, 
спортска и многу други секции. 
Училиштето често организира посета на новинарски куќи, музеи, печатници, 
споменици, библиотеки, фабрики, културни манифестации, театарски 
претстави, саеми со што ја зголемува општата култура и знаења на учениците. 
Добиените награди, дипломи, пехари, медали, благодарници и признанија на 
натпреварите ги потврдуваат успесите и високиот рејтинг на нашето училиште 
на кои се горди и учениците и наставниците. 
Наставниците во соработка со здравствените институции постојано се грижат 
за здравјето на учениците. Грижата се манифестира преку спроведување 
систематски прегледи, задолжителна имунизација, прегледи од логопед, 
аудиолози, систематски прегледи на заби и сл. 
Во училиштето се одржуваат трибини и предавања од страна на стручни лица, 
лекари, активисти на Црвениот крст и сл. Предавањата ги организираат 
наставниците по биологија и природни науки. Особено се обрнува внимание на 
борбата против зависностите како дрога, алкохол, никотин и др. преку 
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предавања на сручни лица и корелација на овие теми со различни предмети. 
За хигиената во училиштето се грижи технички персонал, помогнат од 
учениците и членовите на Детската организација и Ученичката заедница. 
Училиштето спроведува и различни Еко-проекти кои овозможуваат поголема 
грижа за хигиената и следење на светските трендови за заштеда на 
електрична енергија, рециклирање и сл. Посебно го истакнуваме проектот со 
Пакомак во кој учениците собираат пласични шишиња кои се собираат од 
наведената фирма, а за возврат тие во училиштето донираат течен сапун. Со 
тоа се гради еколошката свест кај учениците кои проектот го проширија и со 
стара хартија. 
Се реализираат и проекти од областа на безбедноста Бидете безбедни, 
бидете информирани за учениците од 7 и 8 одд. 
За безбедноста на учениците во училиштето се грижат наставниците и 
задолжителното обезбедување „Бранител.“  
За учениците се организираат предавања од страна на полициски службеници 
и им се прикажуваат филмови за безбедно движење и однесување во  
сообраќајот. 
Во училиштето постои добра атмосфера за работа во текот на наставните 
часови и воннаставните активности. 
За безбедноста постојано се грижат и сите вработени (стручна служба, 
директор, наставници, но и останатиот дел од вработените). 
Во текот на учебната година пред почетокот на часовите и за време на 
големиот одмор се организираат дежурства на наставници, помогнати од 
обезбедувањето на училиштето се со  цел поголема безбедност на учениците. 
Своите дежурства наставниците ги извршуваат придржувајќи се кон претходно 
подготвениот распоред за дежурства кој е истакнат во наставничка 
канцеларија и во холот на училиштето. Сметаме дека дежурствата треба да се 
зајакнат и да се извршуваат поодговорно и на главниот влез во училиштето и 
на спратовите. 
Наставниците и обезбедувањето на училиштето, за безбедноста се грижат не 
само во училиштето, туку и за време на воннаставните активности кои се 
спроведуваат надвор од училиштето, како што се спортски натпревари, хорски 
смотри и сл.  
За учениците од одделенска настава, кои се опфатени во продолжен престој- 
целодневна настава. Во училиштето постои и продолжен престој- дневен 
престој, за учениците од прво трилетие од класичните паралелки, кој ги 
опфаќа учениците во периодот пред или после нивните часови по распоред, 
зависно нивната смена на часови. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Идикатор  5.2.  Промовирање на постигањата 
Ниво при евалуација: многу добро 
 

Теми: • Промовирање на личните постигања на учениците 
• Промовирање на постигањата во име на училиштето 

 Извори на податоците  

• Записници од Наставнички и Одделенски 
совети 

• Полугодишни и годишни извештаи 
• Дипломи 
• Пехари 
• Медали 
• Пофалници 
• Признанија 
• Благодарници 
• Годишна програма за работа на 

училиштето 
• Записници од извршени тестирања за 

надарени ученици-психолог. 
• Одделенски дневници 
• Анкетни листови 
• Учество на натпревари, медиуми  
• Изложени ученички трудови 
• Литературни и ликовни творби- конкурси 

интерни и екстерни 
• Стипендии доделени од општина Карпош 
• Емисии на МТВ 
• Списание Урбан Карпош 
 

 
 
 

Училиштето става акцент и постојано ги промовира личните постигања на 
учениците. Средината за учење е успешно организирана, благодарение на 
залагањата на наставниците и стручната служба кои поставуваат јасни и 
високи очекувања во однос на образовните постигања. 
Училиштето постојано ги поттикнува учениците за учества на меѓународни, 
државни, градски и општински натпревари. На овие натпревари учениците 
имаат освојувано многу награди, дипломи за освоени места, пофалници, 
медали и пехари. Сите тие се изложени во холот на училиштето, изложбеното 
катче во аулата на училиштето, наставничката канцеларија, канцеларијата на 
директорот како и во училишните кабинети. 
Сите постигања на учениците редовно се објавуваат на училиштниот разглас и 
се запишуваат во записниците на Наставничките совети. 
На тој начин се постигнува поголема мотивација кај учениците за натамошно 
надоградување како и учество на натпревари по сите наставни предмети. 
Сите изработки и трудови на учениците се изложуваат на организирани 
продажни изложби од хуманитарен карактер, преку саеми на знаење и 
активности кои се спроведуваат по повод Патрониот празник на училиштето. 
      Постигнувањата на наставниот кадар и нивното менторство на учениците 
на општинските, државни и регионални натпревари се истакнува на 
Наставничките совети, како и преку училиштниот разглас. Училиштето има 
систем на наградување на учениците и наставниците кои постигнале успех во 
промоција на училиштето. 
Идентификација на надарените ученици најчесто се врши од страна на 
психологот на училиштето, преку извршени анализи-тестирања на учениците. 
Учениците во соработка со нивните родители се упатуваат на додатни часови 
по одредени наставни предмети, а се со цел проширување на нивните знаења, 
способности и вештини. 
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Училиштето надарените ученици ги промовира на тој начин што наставниците 
даваат свои мислења и препораки до општината Карпош, за користење 
стипендии како и мислења до МОН и други институции. 
Во учебните 2012/2103 и  2013/14год. стипендија од општина Карпош користеа  
ученици кои стипендиите ги добија врз основа на критериумите поставени од 
страна на општината. 
За конкурирање за стипендии учениците добиваат препорака од одделенскиот 
раководител и предметните наставници по предметите за кои имаат посебни 
афинитети. Учениците кои добиле стипендии се истакнуваат на огласната 
табла во холот на училиштето и преку училиштниот разглас.  
Од учебната 2007/2008 година училиштето е Партнер училиште со Владата на 
Република Германија во проектот “Германски јазик од прво одделение„ преку 
Гете институтот. Дванаесет надарени ученици добиваат годишна стипендија за 
изучување германски јазик во училиштето Лингвалинк од Скопје, а тројца 
најталентирани добиваат стипендија за тринеделен курс и престој во Германија 
за изучување на јазикотот. 
Учениците ги промовираат сопствените успеси, во име на училиштето и со 
земање учество во разни ТВ емисии (Ѕвон-МТВ, дневниот печат и сл.). Многу 
често учениците се промовираат себе си и училиштето во гласилото на 
Општина Карпош- Урбан Карпош. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето  
 

Идикатор 5.3. Еднаквост и правичност 
Ниво при евалуација: многу добро      

                                                       
 

Теми: 
• Познавање на правата на децата 
• Еднаков и правичен тртман на сите ученици 
• Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 

 Извори на податоците  

• Анкета за ученици 
• Анкета за родители 
• Анкета за наставници 
• Разговор со Ученичката заедница, 

Детската организација, Подмладокот на 
Црвениот крст, родителите, наставниците 

• Кодекс за однесување на учениците 
• Куќен ред на училиштето 
• Одделенски дневници 
• Годишни и тематски планирања 
• Записници од родителски средби 
• Програми за деца со посебни потреби 
• Записници од состаноци на УЗ, СР, ДО, 

ПЦК 
• Библиотечна картотека  
• Дисплеи  
• Пофалници, дипломи, благодарници 
• Фотографии, слики 
• Изложени ученички трудови 
• Проектни активности 
• Макети, модели, ѕидни весници 
• Литературни и ликовни творби- конкурси 

интерни и екстерни 
• Учество на натпревари, медиуми  
• Програма за работа на стручната служба 
 

Стручната служба, наставниците и сите вработени во училиштето ги знаат 
и почитуваат правата на децата и ги заштитуваат во случај на нивно 
нарушување.Училиштето е спремно да реагира до сите надлежни институции 
во случај на прекршување на детските права и во согласност на потребите тоа 
и го прави. 
Училиштето ги поттикнува учениците да ги осознаваат своите права преку 
организација на различни предавања и трибини. 
На одделенските часови и преку состаноците на Детската организација и 
Училишната заедница како и по предметот Граѓанско образование и учениците 
се информираат за своите права, но и обврските кои тие права со себе ги 
носат. На редовните родителски средби за правата и обврските на децата се 
информираат и родителите од кои постојано се бара соработка и им се 
укажува дека дел од учениците не ги извршуваат во целост своите обврски. 
      Училиштето настојува да има еднаков и правичен третман на своите 
ученици. Сите тие без оглед на својата национална припадност подеднакво 
учествуваат во наставните и воннаставните активности во зависност од своите 
интереси, афинитети, можности и вештини. 
Сите ученици без разлика на возраста, полот, социјалниот статус уживаат 
еднакви права. Вработените во училиштето подеднакво се однесуваат кон 
сите ученици како и кон учениците со посебни потрби кои се активно вклучени 
во наставата. 
Еднаквост и правичност кон овие ученици постои и во работата со компјутери 
и воннаставните активности. 
Во нашето училиште постојано се води сметка за прифаќање и промовирање 
на мултикултурализмот и иако бројот на ученици од различно етничко потекло 
е многу мал, овој однос е исполнет со толеранција и разбирање.  
Училиштето води политика на позитивно вреднување на етничката, културната 
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и верската разноликост и преку предметите Граѓанско образование, изборните 
предмети Запознавање со религиите и Класична култура на европската 
цивилизација и особено Етика и часовите на Одделенска заедница кои се 
реализираат и во одделенска и во предметна настава ( освен во прво 
одделение ). 
Со предавања и трибини од оваа област постојано се продлабочува 
граѓанската култура и толеранцијата кон различностите. 
Мултикултурализмот е застапен и во самите програми по одредени наставни 
предмети заради што училиштето е иницијатор на организирање на германско-
англиска вечер, посета на цркви, манастири, џамии и други споменици на 
културата. 
Мултикултурално ги едуцираме учениците и преку соработка со Канцеларијата 
на Европска Унија. 
Со спроведување на интегрирани часови по сродни наставни предмети како и 
преку содржините што ги изучуваат изборните предмети учениците ги 
запознаваме со различните култури кај нас. Училиштето ги користи сите можни 
стратегии за да овозможи соработка и разбирање помеѓу различните нации, 
култури, религии како и отфрлање на сите можни предрасуди кон „поинаквите “ 
од нас.  
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

Идикатор 5.4. Партнерски однос со родителите и локалната и деловната заедница 
 Ниво при евалуација: многу добро 

 

 
Теми: 

• Соработка на училиштето со родителите 
• Соработка со локалната заедница 
• Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 

 Извори на податоците  

• Интернет портал; 
• Електронски  дневник; 
• Увид во педагошка  евиденција и 

документација; 
• Анкети  со родители; 
• Евиденција на наставници за остварени 

индивидуални средби и соработка со 
родители; 

• Родителски средби; 
• Отворени денови; 
• Приемни денови; 
• Писмени извештаи; 
• Евидентни листови. 
• Записници од Совет на родители 
• Записници од Училишен одбор 
• Веб-сајт на училиштето 
• Статут на училиште 
• Фотографии, слики 

 
  

Училиштето постојано ги поттикнува родителите да се вклучат во 
образовниот процес на своите деца. 
Се организираат редовни родителски средби на секое тримесечие, полугодие 
и на крајот на учебната година како и вонредни родителски средби по потреба. 
Родителите се вклучени во воспитно-образовниот процес и преку учество во 
Советот на родители и Училиштниот одбор. 
Училиштето е отворено за родителите, нивна посета на часовите и заеднички 
активности и работилници. Фотографии и изработки од овие средби редовно 
се истакнуваат во холот на училиштето како и на веб сајтот на истото. Дел од 
наставниците и на фејсбук имаат направено групи со родителите заради 
информирање , координација и соработка со истите. Сметаме дека 
инволвираноста на родителите во воспитно-образовниот процес неминовно 
доведува до постигнување на повисоки резултати и квалитетно решавање на 
заедничките проблеми. 
Во тој контекст од страна на училиштето се инсистира на заедничка соработка 
со родителите. Мора да напоменеме дека не сите родители се вклучуваат во 
овие наши активности. 
 Еден од обидите за поголема соработка со родителите беше и заложбата на 
директорот на училиштето да одржи предавање и работилница со техниката 
WIN WIN – преку која се развиваат комуникациските вештини помеѓу 
наставниците и родителите.Присутни беа 
 родители од секоја паралелка. Сметаме дека со тоа ќе се подигне на повисоко 
ниво мотивираноста на родителите за поголемо учество и заинтересираност 
за работата на училиштето. 

Во промоција на партнерскиот однос и соработката со родителите 
училиштето веќе повеќе години организира Отворен ден за родители кој 
редовно се одржува секој последен четврток во месецот. На овој ден вратите 
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на училиштето се отворени за родителите кои во директни средби со 
наставниците може да се информираат за успехот, но и потешкотиите со кои 
се среќаваат нивните деца. 
Родителите од второто полугодие на учебната 2011/12год. за постигнатиот 
успех на учениците се информираат и преку Е-дневник, во организација на 
МОН. 
За тековните информации родителите добиваат писмени известувања и тоа 
за: полуматура, екскурзии, изборни предмети, списанија, исхрана и сл. 
Родителите со специфични професии се потикнуваат активно да се вклучат во 
наставниот процес преку презентирање на конкретна тема или преку посета на 
нивните работни места. 
 Училиштето има и свој веб- сајт преку кој учениците и родителите брзо и 
адекватно се информираат за сите активности на училиштето. 
      Училиштето настојува да соработува со правни и физички лица од 
локалната заедница и локалните власти, а сето тоа се одвива согласно 
Законот за основно образование. 
Се организираат посети на музеи,телевизиски куќи, фабрики, саеми, 
амбасади, здравствени организации и сл. 
Училиштето постојано соработува со локалната заедница преку организирање 
различни спортски натпревари ( кошарка, фудбал, одбојка, шах ) во спортската 
сала Форца, салата Борис Трајковски и фудбалскиот терен Алумина при 
одржување на забавните фудбалски школи Опен Фан. 
Училиштето зема активно учество во сите активности по повод роденденот на 
Општината-Денови на Општина Карпош како што се: Еко-проектите, 
хуманитарните акции, дарување крв од страна на наставниците и останатите 
вработени, различни предавања од областа на здравствената едукација и 
здравата исхрана. 
Училиштето во соработка со Општина Карпош и невладината организација Еко 
Лоџик беше вклучено во еко проект од неколку фази. Во него учествуваа 
ученици од второ, шесто и седмо одделение. Во првата активност „Ден без 
автомобили“ учествуваа ученици од целото училиште. 
Целта на проектот беше подигнување на еколошката свест кај младите и 
промоција на здрави животни навики. Се очекува проектот со истите ученици 
да продолжи и наредната учебна година. 
Активности на проектот: 
1. По повод 22 септември, Меѓународниот ден без автомобили се реализираа 
бројни активности како што се прошетка со велосипеди, ролери и тротинети во 
училиштниот двор и околината на училиштето. Учениците изработуваа еко-
цртежи, пораки и знаменца со мотото „Без автомобили до почист свет“. 
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Младите екологисти делеа еколепенки меѓу соучениците и усно ги пренесуваа 
идеите за „Мојот свет и моите здрави животни навики“. 
2. Втората работилница се одржа на 15.10.2013год. со еколошко предавање на 
активистите на Еko Logic на тема  Аеро загадување и одржлив транспорт. 
Учениците активно учествуваа во предавањето и даваа свои конструктивни 
предлози како да го намалиме аерозагадувањето. 
3. Третата работилница се одржа на 25.10.2013год. во која беше презентирана 
брошурата „Заштитници на Планетата “. Во неа учениците од еко одделенијата 
решаваа еколошки квиз и дебатираа на тема заштита на Планетата Земја. 
4.  Последната работилница се одржа на 19.11 2013 год. Таа беше креативна 
работилница со тема „Рециклирај, реупотреби, редуцирај“ . Учениците правеа 
предмети од стари шишиња, стара хартија, употребени тегли и многу други 
работи. 
Целта беше да развијат свест за тоа дека наместо да купат може да 
реупотребат и сами да направат прекрасни еко подароци. 
Со завршување на проектот учениците и наставниците добија сертификати од 
Општина Карпош. 
Училиштето се вклучи во кампањата „Бидете информирани, бидете безбедни“ 
во соработка со Општина Карпош и полицијата на РМ. 
Се организираат посети на Домот за стари лица Мајка Тереза во Злокуќани во 
соработка со Црвениот Крст. Соработката со Детски Културен Центар Карпош 
се одвива преку разни активности: активности од ликовно и музичко 
образование, фотографија, театар, стручни предавања и др. 
Нашите ученици редовно се гости во Општина Карпош со што се придонесува 
да ја чувствуваат истата за блиска и за свој дом. 
Бидејќи нашето училиште е деветтолетка, нема директен контакт со пазарот 
на работна сила и сите посети на фабрики и стопански објекти се со цел 
учениците да се запознаат со професиите и да стекнат одредени знаења. 
Педагошко-психолошката служба врши тестирање на учениците од осмо 
одделение со тестови за професионална ориентација за да им овозможи на 
учениците полесно да се определат за изборот на средно училиште. 
Училиштето соработува и со други основни училишта преку заеднички средби, 
семинари, спортски манифестации, разни музички и ликовни настани, 
патронати и сл., како и со приватните училишта на територија на Општина 
Карпош: Јахја Кемал и Нова. Пред крајот на учебната година училиштето 
соработува со средните училишта од град Скопје  кои вршат презентации и 
претставувања за осмоодделенците.Нашето училиште е збратимено со ОУ 
„Климент Охридски“ од Делчево и со Основна Школа ,, Караѓорѓе ,, - Рача, 
Република Србија.  
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Подрачје 5. Етос  

  Ниво при евалуација: многу добро 
 
 
Резултати 
 
Клучни јаки страни 

 
− Постои високо ниво на почитување на наставниот кадар и педагошко-психолошката служба кон сите ученици во училиштето 
− Отвореност на училиштето за соработка со родителите,локалната заедница,невладиниот сектор и медиумите. 
− Училиштето има изготвен Кодекс на однесување на наставниците и учениците истакнат на видно место. 
− Во училиштето постои тим за превенција од насилство и програма за ненасилно однесување. 
− Училиштето во континуитет организира хуманитарни акции и хепенинзи со цел да се помогне на учениците од социјално 

ранливите семејства и друг вид хуманитарни акции. 
− Постои позитивна клима за нови проекти во образовниот процес,високо едуциран наставен кадар кој е постојано спремен на 

доедукација и обуки. 
− Училиштето покажува високо ниво на грижа кон учениците со емоционални проблеми,преку соодветни разговори со стручната 

служба и соработка со соодветни институции. 
− Училиштето постигнува значајни резултати на општинско,градско и државно ниво. 

 
 

Слабости 
 
− Поголема е мотивираноста на наставниците во поттикнувањето на учениците, за почитување на Кодексот на однесување 

отколку што е таа присутна кај учениците кои треба да се носители на овие активности. 
− Потреба од обука  на наставниот кадар за работа со надарени ученици. 
− Иако ретко,  постои нарушување на работната дисциплина од поедини ученици особено во вишите одделенија. 
− Зајакнување на дежурствата на наставниците,особено во време на одморите помеѓу часовите. 
− Поголема соработка помеѓу наставниците од одделенска и предметна настава,особено за некои заеднички проекти и 

работилници помеѓу учениците од предметна и одделенска настава. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 
 
 Подрачје 6. Ресурси 
          Ниво при евалуација: многу добро 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бр. 

 
Индикатори за квалитет 

 
Т е м и: 

6.1 Сместување и просторни капацитети • Просторни услови 
• Искористеност на просторните капацитети 

6.2 Наставни средства и материјали 
• Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала 
• Училишна библиотека 
• Потрошен материјал 

 
6.3 

 
Обезбедување на потребниот 
наставен кадар 

• Број на вработени и соодветност на наставниот кадар 
• Ефикасност и радспоредување на кадарот 
• Стручна служба како поддршка на наставниот кадар 

 
6.4 

 
Следење на развојните потреби на 
наставниот кадар • Професионален развој на наставниците 

6.5 Финансиско работење во училиштето 
• Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива 

            за финансиско работење 
• Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

    
Индикатор 6.1. Сместување и просторни капацитети 
Ниво при евалуација: многу добро 

 

Теми: • Просторни услови 
• Искористеност на просторните капацитети 

 Извори на податоци  
 

• Развоен план на училиштето 
• Годишна програма за работа на 

училиштето 
• Записници од Училиштен одбор и 

Наставнички совет 
• Годишен извештај за финансиското 

работење на училиштето 
• Прашалник за наставници 
• Прашалник за родители 
• Прашалник за ученици 
• непосреден увид 
• записници од просветна, трудова и 

санитарна инспекција 
• распоред на часови 
• полугодишен и годишен извештај 
• записници од работата на стручните 

активи 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Просторниот капацитет на училиштето задоволува и се користи непречено. Училишниот  
објект(тврда градба) датира од 1983 год. на површина од 4.745 м2. Наставата се одвива во 
релативно одржан училишен  објект кој располага со 31 училници, фискултурна сала со 
помошни простории, кујна и трпезарија, библиотека, административни, санитарни и други  
помошни простории, но за сите како  приоритет е варосување на истите и менување 
на вратите. Дворната површина од 4.400м2 и е оплеменета со зимзелени садници, 
спортски полигони релативно сочувани, бетонирани пристапни патеки , а пред главниот 
влез на објектот бетонирана патека според законските стандарди за непречен пристап на 
лица со хендикеп и држач за велосипеди. Западниот  влез- на скалилата им се направени од 
страните држачи за заштита. Околу целиот училиштен објект е поставена втора заштитна 
ограда од ковано железо заради заштита и безбедностни причини.  Опременоста на 
училниците одговара на стандардите за изведување на современа настава, бидејќи истите 
се опремени со обновен училиштен мебел и информатичка опрема. Од 31 училница  5 
училници  не се опремени со информатичка опрема.  Административните простории 
(директор, секретар и домаќин) се опремени со современ мебел, фотокопир и ИКТ опрема.  
Просторниот капацитет на училиштето е оптимално искористен од сите членови на колек- 
тивот (подеднакво М и Ж) , а потврда за тоа е адаптацијата на простор од холот во училиш- 
тето на приземјето и на првиот кат во простор-училници.  
На вториот кат се наоѓа простор-дел од холот што може да биде адаптиран во училница. 
 
Според резултатите од прашалникот за наставници:  
 
*  За 84,5% големината на 
просторот и училниците  
одговара на потребните 
стандарди, за 15,5% делумно  
одговара, за 0% не одговара 
 и 0% не знаат. 
 
 

големината на просторот и училниците . . . 
на потребните стандарди

одговара
делумно одговара
не одговара
незнаат
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*  8,89% од наставниците немаат 
соодветен работен простор,  
0% делумно  го имаат,  
88,89%  го имаат и  
2,22% воопшто го  немаат. 
 

 
*  Мебелот и опремата делумно ги  
задоволуваат потребите за 28,8%,  
за 64,6% ги задоволуваат, а за 6,6%  
не ги задоволуваат. 
 
 
 
*  Информатичката опрема делумно  
е задоволувачка и достапна на  
наставниците и учениците за 51,18%, 
задоволувачка и достапна за 31,1%,  
не е задоволувачка и достапна за 15,5%  
и воопшто не за 2,22%. 
 
 
 
 
*  95,5% се задоволни од условите  
за работа во училиштето, а делумно  
задоволни се 4,5%. 
 
  
Според резултатите од прашалникот за ученици: 
 
*  65,95% имаат соодветен простор за  
дружење, 21,97% делумно имаат,  
8,79% немаат и 3,29% не знаат. 
 
 

наставниците . . . 
соодветен работен простор

немаат
делумно имаат
имаат
воопшто го немаат

Мебелот и опремата . . . ги 
задоволуваат потребите.

делумно ги задоволува
ги задоволува
не ги задоволува

Информатичката опрема . . .
задоволувачка и достапна на 

наставниците и учениците

делумно е 
е
не е
воопшто не е

наставниците се  . . .  од условите 
за работа во училиштето

задоволни
делумно задоволни

учениците . . . соодветен
простор за дружење

имаат
делумно имаат
немаат
не знаат
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

Идикатор  6.2.  Наставни средства и материјали 
Ниво при евалуација: многу добро 
 

Теми: • Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала 
• Училишна библиотека 
• Потрошен материјал 

 Извори на податоците  
• Пописна листа 
•  Картони за евиденција на читатели 
• Годишен извештај за финансиското 

работење на училиштето 
• Предлози од наставници за потребните 

наставни средства и помагала 
• Прашалник за наставници 
• Прашалник за родители 
• Прашалник за ученици 

*  непосреден увид во документацијата на 
училиштето за набавување на стручна 
литература  и наставни помагала 
* разговор со наставниците, стручната служба 
и    директорот 
* увид во библиотечната евиденција 
* разговор со библиотекар 
* разговор со ученици  
* разговор со техничкиот персонал 
* увид во документацијата за планирани  и 
набавени потрошни материјали 
* самоеволуација на училиштето и план за 
развој на училиштето 
* разговор со наставниците и непосреден увид 
во документацијата на училиштето и 
интерните акти 
* полугодишен и годишен извештај, годишна 
програма 

  
Од пописната  листа поврзана со состојбите на стручна литература и наставните помагала 
и од предлозите на наставниците се гледа дека училиштето има недостиг на понови изда- 
нија на стручна литература и современи нагледни средства. 
-Училишната библиотека со книжен фонд 13000 книги (ученичка литература-лектирни 
изданија 4000, стручна литература 1000, различни наслови на книги 6600 и учебници за  
учениците ги  задоволува потребите на 1100 членови-читатели, вклучувајќи ги тука и 
вработените.  Од учебната 2013/2014 година, како новитет во библиотеката е воведено 
електронското библиотечно работење и континуирано се евидентираат сите постојни и 
новонабавени книжни изданија, како и постојните и нови членови-читатели. Библиотеката 
има потреба од повеќе лектирни изданија, но во тој поглед секоја година, според 
можностите,  се набавуваат одреден број наслови.  
Потрошниот материјал, на ниво на потребите на училиштето, согласно потребите, редовно 
се снабдува и ни се става на располагање.   
 
 Според резултатите од прашалникот за наставници: 
 
 
*  Библиотеката е добро опремена за 60% 
делумно опремена за 35,5%  
и не е опремена за 4,4%. 
 
 
 
*  Количината и современоста на нагледните 
средства делумно овозможува квалитетно  
одвивање на наставата за 48.8%, за 35,5%  
овозможува и за 15,5% не овозможува. 
 
 

Библиотеката е . . . опремена

добро опремена
делумно опремена
не е опремена

Количината и современоста на нагледните 

средства . . . квалитетно одвивање на наставата 

делумно овозможува 

овозможува 

не овозможува
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Според резултатите од прашалникот за ученици:  
 
 

                   *  52,25% од учениците се изјаснија  
дека библиотеката ги има сите книги  
кои им требаат и кои им се интересни,  
20,27% делумно ги има,17,58% не ги има,  
7,69% не знаат и 2,19 % воопшто не ги има. 
 
 
 
*  27,57% се изјаснија дека нема  
доволно компјутери кои може да ги  
користат,26,27% дека има , 20,86%  
дека воопшто нема, 27,5% дека  
делумно има и 7% не знаат.  
 
  

Библиотеката ги  . . . сите книги кои им требаат 
и кои им се интересни.

ги има 
делумно ги има
ги нема
не знаат
воопшто ги нема

. . . доволно компјутери кои може 
да ги користат

нема
има
воопшто нема
делумно има
незнаат
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 

 
    Идикатор 6.3. Обезбедување на потребниот наставен кадар 
    Ниво при евалуација: многу добро   
                                                          

 
Теми: 

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

 Извори на податоците  
 
 

• Одделенски дневници 
• Годишна програма на училиштето 
• Развоен план на училиштето 
• Досиеја на вработените 
• Електронска евиденција на работното 

време 
• Прашалник за наставници 
•  увид во правилникот за систематизација 
•  разговор со директорот и со 

наставниците и со стручната служба  
• програма за работа на стручната служба 
• ХРМ и ЕМИС, Е-ДНЕВНИК  
• тетратка за дежурства 
 
 

 
               
 

 
 

 
Според електронската евиденција за работното време, присуството на вреботените е на 
многу добро ниво. 
-Во училиштето има вкупно 73 вреботени: 55 наставен кадар, 10 технички персонал,3 адми- 
нистративни службеници, 4 стручни соработници и 1 директор. 
Според половата структура на вработените 7(9,59 %) се мажи, а 66(90,41%) се жени. 
Според степенот на образование на вработените состојбата е: доктори на науки-2 (2,74%); 
магистри-3 (4,11%); ВСС-53 (72,60%); ВШС-2 (2,74%) и ССС-13 (17,81%). 
Според националната структура состојбата е: Македонци- 71 (97,26%);Турци -1 (1,37%) и 
Срби -1 (1,37%). 
Наставниот кадар брои 55 наставници: М-4 (7,27%) и Ж-51 (92,73%). Одделенски наставни- 
ци се 29, а предметни наставници се 26.  Бројот на вработените се менува согласно потебит   
училиштето. 
Од податоците за вработените може да се констатира следното: во училиштето најголем  
дел од вработените се жени од македонска националност со ВСС. 
Вработените во училиштето се адекватно распоредени на работни места (во согласност со 
законските одредби) со што се постигнува и поголема ефективност во целокупната работа 
на училиштето. 
Наставниците ефективно и ефикасно придонесуваат за работата на училиштето и успешно 
работат како тим во рамките на стручните активи. Во случаи на пократко или подолго 
отсуство на наставниот кадар, училиштето има механизми за брза и соодветна замена. 
Целиот персонал (машки и женски) е редовно присутен на работа според прописите. 
Присутноста на наставниците може да се следи преку одржаните часови заведени во 
дневник, е-дневник, тетратката за дежурства  и евиденцијата преку електронски картички. 
Во училиштето има поставено апарат кој ја евидентира присутноста на вработените 
(отчукување со картичка за идентификација при влез и излез). 
-Наставниците организираат отворени часови на кои ги демонстрираат новите форми , 
Методи, техники и стратегии во наставата пред други наставници и стручната служба. 
Размената на искуствата се практикува на стручни активи и посета на семинари и обуки. 
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Според резултатите од прашалникот за наставници: 
 
*  Во училиштето за 88,8% има  
доволно вработени за реализација  
на предвидениот Наставен план  
и програми, за 6,6% делумно има ,  
а пак 4,4% не знаат.      
 

Број на вработени за реализација на  предвидениот 
план и програма. . .

има доволно вработени

има делумно

не знаат
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
 

Идикатор 6.4. Следење на развојните потреби на наставниот кадар 
Ниво при евалуација: многу добро 

 

Теми: • Професионален развој на наставниците 
 

 Извори на податоците  
 

• Увид во педагошка  евиденција и 
документација 

• Евидентирани посети на часови од 
директор и стручна служба 

• Сертификати и дипломи  
• Прашалник за наставници 
• интерни акти 
• разговор со стручната служба, 

наставниците и директорот 
• листи од спроведени интерни обуки 

 
 

 
 
 

  

 
- Работата на наставниците се оценува преку планирани посети на часови од страна на 
директор, педагог, психолог, дефектологот, екстерното и интерното оценување, кое го 
спроведува МОН, БРО, ДПИ со што се врши увид во начинот на изведување на наставата 
како и увид во Годишните програми и наставните планови. 
 Училиштето им овозможува на наставниците учество на семинари,обуки (еднодневни и  
повеќедневни), организирани од БРО, МОН, невладини организации и локалната 
самоуправа. 
Навремено се одредува ментор за наставник приправник и му се овозможува помош за 
успешно завршување на приправничкиот стаж. 
 Менаџерскиот тим и наставниот кадар ја следат програмата за професионален развој 
утврдена од МОН со присуство на сите семинари,обуки,советувања и сл.организирани 
од БРО, МОН или поддржани, во склоп на одредени проекти , а организирани од 
невладини 
организации. Исто така, менаџерскиот тим, наставниот кадар и останатите вработени, 
присуствуваат и стручно се обучуваат  на сите форми за обука организирани од 
локалната самоуправа. 
Во тек  е сертификацијата на одделенските наставници  за Јазично описменување и 
Математика со размислување. Училиштето ја почитува законската регулатива за 
професионален развој на кадарот, а има и внатрешни механизми за оддавање 
признанија на кадарот што внесува ефективни иновации во работата. 
 
Според резултатите од прашалникот за наставници: 
 
 
*  На наставниците им е овозможено  
стручно усовршување за 82,5%,  
делумно за 15% и 
не е овозможено за 2,4%. 
 
 
 

. . . стручно  усовршување на наставниците. .

овозможено
делумно овозможено
не е овозможено
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*  76,3% сметаат дека целите и  
приоритетите за стручното  
усовршување се јасни, 21,2% 
 сметаат дека се делумно јасни  
и  3,4% дека не се јасни. 
 
 
*  Нововработените постапно  
се воведуваат во работата со  
соодветна поддршка според 64,4%,  
делумно според 22,2%, не  
според 11,1% и не знаат 2,22%. 
 
 
*  46,6% задоволни се од  
можностите за понатамошно  
усовршување, 44,4% делумно  
задоволни, 4,4% не се задоволни  
и 2,22% не знаат. 
 
 

Приоритети и цели за стручно усовршување. .

јасни
делумно јасни
не се јасни

Нововработените постапно се воведуваат во 
работата со соодветна поддршка....

овозможено
делумно овозможено
не е овозможено

Можности за понатамошно усовршување...

задоволни
делумно задоволни
не се задоволни
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Индикатори за квалитет на успешноста на работењето на училиштето 
 

Индикатор 6.5. Финансиско работење на училиштето 
Ниво при евалуација : многу добро 

 

 
Теми: 

 

• Постапки со кои се обезбедува почитување на законската рагулатива за 
финансиското работење 

• Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет 
 

Извори на податоците  
 

• Годишен извештај за финансиското 
работење на училиштето 

• Записници од Училишен одбор и одлуки 
од УО 

• Записници од Совет на родители 
• Записници од Наставнички совет  
• Квартален финансов план (локална 

заедница-сектор за финансии) 
• Прашалник за наставници 
• Прашалник за родители 
• увид во финансов план, развоен план и 

годишна програма за работа на 
училиштето 

• разговор со : наставниците,  директорот 
и  У О 

•   склучени договори, тендери за јавни 
набавки и понуди 

• записници од ревизија  
 
 

 
 

 

 
- Добро спроведувано и контролирано финансиско работење се обезбедува со кадри кои се 
адекватно обучени и кои имаат работно искуство во истата област. 
Финансиското работење на училиштето го следи и контролира директорот, Училиштниот 
одбор,  локалната заедница, МОН и инспекциските служби задолжени со закон на РМ. 
 Сите финансирања од родителите за учениците, кои не се состевен дел на буџетот на учи- 
лиштето, како што се  осигурување, обезбедување, ужинка, топол оброк, екскурзии и сл. одат 
 директно на давателите на услуги со што се избегнува посредничката улога на наставниот  
кадар и училиштето, а се обезбедува целосна транспарентност. 
 За финансиското работење одговорен е директорот или назначено од него лице и 
сметководителот. Почитување на законската регулатива за финансиското работење во 
училиштето се обезбедува со целосен увид и контрола од страна на директорот и Училиштен 
одбор, ангажираноста на стручно лиценцирано лице за извршување на финансиско 
сметководствени  работи, редовно следење на промените во законската регулатива како и 
редовно доусовршување и информирање, преку семинари и советувања за финансиското 
работење. 
-Планирањето на училишниот буџет, условено од средствата кои се добиваат од МОН, 
локалната самоуправа и дополнителните средства од разни донации и сл. го прави  
директорот со соработниците и истото го изложува пред Училиштен одбор, Совет на родители  
Наставнички совет, обезбедувајќи потврда за планирањето. 
 Трошењето на училишниот буџет се врши во согласност со позитивните законски прописи, 
одлуките на директорот и Училиштниот  одбор, а за трошењето на планираните и неплани- 
раните средства од разни донации и сл.во согласност со Советот на родители или во 
согласност со локалната самоуправа (во зависност од каде доаѓаат донациите односно  
средствата). 
Транспарентноста во планирањето и трошењето на училишниот буџет се врши со почитување 
на споменатата процедура. 
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Според резултатите од прашалникот за наставници: 
 
 
 
*  42,2% сметаат дека училиштето  
делумно располага со доволно  
финансиски средства за  
квалитетна работа, 31,1% сметаат  
дека не располага,1,33% дека 
 располага и 1,33% не знаат. 
 
 
 
 
 
 
*  Располагањето со средствата  
е  во склад со воспитно-образовните  
цели и приоритети научилиштето  
е за 60% , не знаат 23,3%, 24,4%  
сметаат дека е делумно и 2,22%  
дека воопштоне е во склад.  
 
 
 
*  42,2% сметаат дека сите  
вработени и членовите на  
Училишниот одбор се запознаени  
со начинот на располагање со  
финансиските средства, 26,6%  
делумно, 26,6% не знаат дали се 
запознаени и 4,4% сметаат дека  
не се запознаени. 
 

 
 
 
 
 

Училиштето  . . . располага со доволно 
финансиски средства за  квалитетна работа....

делумно располага
не располага
располага
не знаат

Располагањето со средствата 
е  во склад со воспитно-образовните 
цели и приоритети научилиштето...

располагаат
не знаат
делумно располагаат
воопшто не во скалд

Училишниот одбор се запознаени 
со начинот на располагање со 
финансиските средства...

сите се запознаени
делумно се запознаени
не знаат
не се запознаени
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Подрачје 6. Ресурси 
 Ниво при евалуација: многу добро 
 
Резултати 
 
Клучни јаки страни 
 

− ООУ е лоцирано во развиена урбана локална заедница со која има одлична соработка. 
− Училишниот објект не е на главна улица со што безбедноста на учениците е поголема. 
− Опфаќа ученици од поголема територија, согласно ЗОО и секогаш има доволен број. 
− Наставниот кадар е релативно млад и во најголем процент со ВСС. 
− Училиштето има изградено традиција и препознатлива култура. 
− Сите санитарни простории се реновирани и се во многу добра состојба. 
− Во училиштето има инсталирано разгласен систем. 
− Делови од дворната површина (од главна капија до главниот влез) се поплочени со бехатон. 
− Вклучено е во повеќе проекти, некои од нив се реализираат во континуитет. 
− Добро финансиско работење, наменско и транспарентно планирање и трошење. 

 
Слабости 
 

− Вратите се во лоша состојба. 
− Подот во училницете е во лоша состојба. 
− Голем број на оштетени комјутери за учениците од 1-3 одделение и за учениците од 6-9 одделение. 
− Недостасува понова стручна  литература и посовремени нагледни средства. 
− Финансиските средства за потрошен материјал и за тековно одржување не се доволни. 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштетo 

 
 Подрачје 7. Раководство, креирање политика 

Ниво при евалуација: многу добро 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бр. 

 
Индикатори за квалитет 

 
Т е м и: 

 
7.1 

 
Раководење со училиштето  

 
• Управување со училиштето;  
• Раководење со училиштето 

 
7.2 

 
Цели и креирање на училишна 
политика  

 
• Јасност и соодветност на целите;  
• Процедури за креирање на училишната политика 

 
 

7.3  
 
Развојно планирање  
 
 

 
• Цели на развојното планирање;  
• Професионален развој/стручно усовршување на кадарот;  
• Инфраструктура 
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Индикатори за квалитет на успешноста на работењето на училиштето 
 
Индикатор 7.1. Раководење со училиштето 

         Ниво при еваулација: многу добро 
 
 

Теми: • Управување со училиштето;  
• Раководење со училиштето 

 
Извори на податоците  
7.1.1 Органи на раководење и управување на 
училиштето 
-Закон за основно образование, Статутот на 
училиштето, Записници од одржани состаноци 
(наставнички и одделенски совети, Совети на 
родители, Училишен одбор), Годишна програма 
за работа на училиштето изготвена од 
раководството, анкета со родители, наставници 
и ученици, програма за работа на директорот, 
програма за работа на училишниот одбор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структурата на раководење во училиштето ја сочинува: 
• Директор на училиштето 
Директорот е одговорен за законитоста во работата и за материјално-финансиско 
раководење во училиштето. Други раководни лица во нашето училиште нема.  
• На 03.08.2012 година во нашето училиште имаше извршено промена на 

раководното лице. како в.д. директор беше назначена м-р Елка Даскалова, 
која во октомври 2012 година и стана директор на училиштето.  

Раководниот орган- директорот,  успешно ги согледува , ги координира и ги 
обединува сите гледишта и потреби на сите вклучени страни во животот на 
училиштето. Раководниот орган постојано ја поттикнува, развива и следи тимската 
работа. Донесува праведни и одговорни одлуки и има професионален однос кон 
работата која се заснова на најнови вештини и има способност ефективно да 
делегира надлежности, да комуницира со учениците, вработените и родителите. 
Успешно и продуктивно остварува партнерства со локалната заедница како и други 
институции кои се поврзани со делокругот на работа на училиштето.  
Директорот се заложува за успешна колегијалност во училиштето, како еден целосен 
тим за работа. За таа цел често потсетува и укажува на основните начела за 
коректно однесување, а исто така и прави презентации преку примери.  

-Закон за основно образование, Статут на 
училиштето, записници од Совет на родители и 
записници од Училишен одбор 
 
 
 

Надлежностите за раководење и за административните задачи се јасно дефинирани 
со:  

• Статутот на училиштето  
• Законот за Основно образование 
• Закон за локална самоуправа и 
• Законот за работни односи 
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Измени и дополнување на ЗОО 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ Сл. Весник на Р. Македонија, 
бр.100 од 06.08.2012 година 
 
 
 
 
 
 

 
Структурата на управување во училиштето ја сочинуваат: 
Училишниот одбор кој брои девет члена 

• тројца претставници од училиштето: по истекот на мандатот на претходните 
членови, во УО се одбрани нови и тоа: Александра Николиќ-Претседател на 
УО, Магдалена Палковкса и Билјана Ингилизова Атанасовска 

• тројца претставници од Советот на родители; 
• двајца претставници од локалната самоуправа; 
• еден претставник од МОН 

     Училишниот одбор е конституиран согласно законската регулатива и Статутот на 
училиштето. Надлежностите за управување се јасно дефинирани во одредбите од 
Законот за основно образование и Статутот на училиштето.  Истите се почитуваат и 
се извршуваат во нашето училиште. 
    Состаноците на Училишниот одбор се одржуваат секогаш со мнозинство од 
членовите. 
   За одлуките донесени на Училишен одбор, вработените се информираат на 
Наставнички совет. 
    Училишниот Одбор соработува  со просветниот инспекторат ( општински и 
републички), Биро за развој на образование и со комисијата за образование при 
советот на општинската комисија. 

 
• членот 15-а се менува и гласи: „(1) Основното училиште собира, обработува, 

чува, испраќа и користи податоци содржани во збирките на податоци согласно 
со прописите за заштита на личните податоци, за потребите на интегрираната 
база на податоци која ја води Министерството. (2) Збирките на податоци од 
ставот (1) на овој член се водат за следниве цели: - унапредување на 
процесите и процедурите потребни за управувањето со човечките ресурси, 
финансиите и инфраструктурата во основните училишта, - обезбедување 
навремени, конзистентни, целосни и точни податоци што ќе претставуваат 
поддршка на процесот на донесување одлуки, спроведувањето на 
образовната политика и планирањето на реформите во основното 
образование, - обезбедување на податоци неопходни за функционирање на 
други потсистеми (електронски дневник и екстерно проверување на 
постигањата на учениците) во основното образование и - ефикасно 
управување со распределбата на средствата во децентрализираниот 
образовен систем, планирањето на изградба и реконструкцијата на 
училишната инфраструктура и унапредувањето на професионалниот развој на 
вработените во основните училишта. 
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 По членот 15-а се додаваат седум нови члена 15-б, 15-в, 15-г, 15-д, 15-ѓ, 15-е и 15-ж, 
• Членот 71 се менува и гласи: „(1) Следењето и проверувањето на напредокот 

и постигањето на успехот на учениците се врши со интерно и екстерно 
проверување. (2) Интерното проверување на постигањето на успехот на 
учениците го вршат наставниците во училиштето. (3) Екстерното проверување 
на постигањата на успехот на учениците од четврто до деветто одделение се 
реализира на крајот на секоја наставна година. (4) Екстерното проверување на 
постигањата на успехот на учениците го организира и спроведува училиштето 
преку училишна комисија. (5) Училишната комисија за екстерно проверување 
на постигањата на учениците ја формира директорот на училиштето и истата е 
составена од пет члена: директор, стручен соработник и тројца наставници од 
училиштето. (6) Начинот на формирање и работење на училишната комисија, 
тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на 
тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на 
извештајот ги пропишува министерот по предлог на Државниот испитен 
центар. (7) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците 
се врши со тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар, на предлог на 
Бирото. (8) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците 
се врши по два наставни предмети, согласно со наставниот план, а врз основа 
на генерален распоред изготвен од страна на Државниот испитен центар, на 
предлог на Бирото, освен по наставните предмети со кои учениците се 
стекнуваат со вештини, односно за наставните предмети за кои не може да се 
врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците. (9) 
Начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на 
постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои 
учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои 
не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на 
учениците го пропишува министерот, на предлог на Бирото. (10) Врз основа на 
генералниот распоред од ставот (8) на овој член, училишната комисија 
подготвува интерен распоред по паралелки, наставни предмети и наставници 
за спроведување на екстерното проверување во училиштето. Интерниот 
распоред го усвојува наставничкиот совет на училиштето. (11) Резултатите од 
екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците од ставот 
(8) на овој член училиштето ги запишува во свидетелството за завршено 
одделение и истите влијаат врз општиот успех на ученикот. (12) На ученикот 
му се издава свидетелство за завршено одделение по спроведеното екстерно 
проверување. (13) Резултатите запишани во свидетелството од ставот (11) на 
овој член се еден од критериумите за запишување на учениците во средното 
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образование. (14) Училишната комисија доставува извештај за спроведеното 
екстерно проверување до Државниот испитен центар 

• Членот 97 се менува и гласи: „(1) Врз основа на резултатите од екстерното 
проверување на постигањата на успехот на учениците се оценува 
објективноста и професионалноста на наставникот во вреднувањето на 
постигнувањата на успехот на ученикот. (2) Оценувањето од ставот (1) на овој 
член се врши со споредување на резултатите на екстерното проверување на 
постигањата на ученикот со годишната оценка на ученикот по соодветниот 
предмет за што Државниот испитен центар изготвува збирен извештај со 
резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот 
на учениците. (3) Извештајот од ставот (2) на овој член се изготвува врз 
основа на средната вредност изразена во проценти од резултатите на 
екстерното проверување на постигањата на учениците со годишните оценки 
на ученикот за кои нема отстапување и за кои отстапувањето е поголемо од 
една оценка. (4) По исклучок, извештајот од ставот (2) на овој член, се 
проширува со наставниците кои имаат отстапување од добиените показатели 
како последниот наставник од листата. (5) Процентот на најголеми 
отстапувања од добиените показатели е 100%, кога има отстапување од 
четири оценки од оценката добиена од проверувањето и годишната оценка од 
наставникот. (6) Процентот на најмали отстапувања од добиените показатели 
е 0%, кога нема отстапување од оценката добиена од проверувањето и 
годишната оценка од наставникот. (7) Врз основа на извештајот со резултати 
од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на 
учениците, 20% од наставниците кај кои има најмали отстапувања во 
добиените показатели им се зголемува платата за наредната година за 15% 
од платата што ја примале. (8) Врз основа на извештајот со резултати од 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците, 
20% од наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените 
показатели им се намалува платата за наредната година за 15% од платата 
што ја примале. (9) Извештајот со резултати од спроведеното екстерно 
проверување на постигањата на успехот на учениците, Државниот испитен 
центар го објавува на веб страницата на Државниот испитен центар и на 
Министерството најдоцна до 10 август во тековната година. (10) За 
наставниците од ставот (8) на овој член се обезбедува соодветна стручна 
советодавна помош од Бирото. (11) На наставник кој и по две години од 
добивањето на стручната помош, повторно ќе биде во групата на наставници 
кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели, му престанува 
работниот однос. (12) Решение за престанок на работниот однос на 
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наставникот донесува директорот на основното училиште. (13) Против 
решението на директорот од ставот (12) на овој член наставникот може да 
поднесе тужба до надлежен суд. (14) Решение за зголемување, односно 
намалување на платата на наставникот согласно со ставовите (7) и (8) на овој 
член, донесува директорот на училиштето. Исплатата на платата со 
зголемување, односно намалување започнува од 1 јануари наредната година 
по објавувањето на извештајот за работата на наставниците. (15) Решението 
од ставот (14) на овој член се доставува до Министерството до 31 август од 
тековната година. 

• Во членот 64-а по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи: „(10) Со 
учениците чии родители, односно старатели се упатени на советување заради 
постапувања на ученикот од ставот (1) на овој член психологот, односно 
педагогот реализира советување на ученикот, по завршување на 
советувањето на родители, односно старатели, согласно со Програмата за 
советување на ученици, која на предлог на Педагошката служба ја донесува 
министерот.“ 

• Во членот 79-а став (2) по зборот „испити“ се става запирка и се додават 
зборовите: „како и изведување на најмалку 45 дена практична настава во 
основно училиште“. По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои 
гласат: „(3) За практичната настава од ставот (2) на овој член десет дена пред 
започнување со практичната настава, лицето до Државниот просветен 
инспекторат доставува план и распоред за реализација на практична настава, 
заверен од високообразовната установа на кој се врши педагошко-
психолошка и методска подготовка и училиштето во кое ќе се изведува 
практичната настава. (4) За реализираната практична настава од ставот (2) на 
овој член, лицето добива мислење од менторот во училиштето во кое ќе се 
изведува практичната настава. Директорот на училиштето го определува 
менторот. (5) Државниот просветен инспекторат врши контрола на 
спроведувањето и реализацијата на планот и распоредот од ставот (3) на овој 
член.“ Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7). Во ставот (5) кој станува 
став (8) бројот „(3)“ се заменува со бројот „(7)“. 

• Во членот 128 став (6) зборот „мандат“ се заменува со зборовите: 
„последователен мандат во истото училиште“. 

• Во членот 130 алинеја 13 по зборовите: „во наставата“ се додаваат зборовите: 
„согласно со планот за посета на часови од годишната програма за работа на 
училиштето, за што составува препораки и забелешки од остварената посета 
кои се приложуваат кон професионалното досие на наставникот“. 

• Член 79-ѓ (1) Директорот, по претходно мислење на Министерството за 
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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ  
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.24 од 
15.02.2013 година 
 
 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ  
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.41 од 
27.02.2014 година 
 
 
 
 

• Сл. Весник на Р. Македонија бр. 19 од 
29,01,2014 стр. 166 

 
 

информатичко општество и администрација и претходна согласност од 
градоначалникот на општината на чија територија е основното училиште и 
Министерството за образование и наука донесува годишен план за 
вработување во општинските основни училишта за следната година, согласно 
со Законот за вработените во јавниот сектор. (2) Директорот, по претходно 
мислење на Министерството за информатичко општество и администрација и 
претходна согласност од Министерството за образование и наука донесува 
годишен план за вработување во државните основни училишта за следната 
година, согласно со Законот за вработените во јавниот сектор“. 

• Во членот 100 ставот (4) се менува и гласи: „Дневникот на паралелката 
наставникот го води задолжително и во електронска форма (е-дневник) на 
неделна основа, преку веб апликација која ја администрира Министерството.“ 

• Правилник за начинот и областите за вршење на самоевалвацијата на 
основните училишта 

-Записници од одржани состаноци (по 
видување) 
 

Начинот на соработка и размена на идеи се одвива по пат на заеднички состаноци: 
• Состаноци на стручни и мини активи во одделенска и предметна настава 
• Одделенски совети;  
• Наставнички совети; 
• Совет на родители; 
• Училишен одбор 

Состаноците на раководството се одржуваат според тековните потреби на 
училиштето согласно со годишната програма, но по потреба се одржуваат и повеќе 
пати. Што се однесува до состаноците на УО и состаноците на раководството има 
редовно присуство и потребен кворум за работа.  
Состаноците се одвиваат со однапред подготвен дневен ред.  

• Евиденција за постигнатиот успех и поведение на одделенските совети 
води стручната служба на нашето училиште.  
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• Советот на родители се одржува редовно. На него присуствуваат и 
одделенските и класните раководители кои имаат право на збор, но при 
донесување на одлуки немаат право на глас. Записничар на состаноците 
на Совет на родители се одредува пред почеток на секој состанок и тој е  
од редовите на наставниците. 

 
Записници од состаноци и листи за присуство 
(по видување) 
 

За присуство на состаноците на УО е одговорен претседателот на УО, за присуство 
на состаноците со кои раководи директорот е одговорен истиот.  
 
Нашето училиште Владо Тасевски нема свое подрачно училиште. 
 
 

-Извод од ЦРРМ  Прилог 
 
 

7.1.2 Евалуација на анкетните листови од мај 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во месец Мај 2014 година беа поделени претходно изготвените анкетни 
прашалници, во кои имаше улога да се утврди ставот на учениците за нивната 
соработка со наставникот, како и односот на наставниците кон нив. 
Прашањата од анкетниот прашалник беа анонимни и од затворен тип (Прилог)  
Според спроведениот анкетен прашалник дојдовме до следниот заклучок:  
 

1. Во училиште учениците учат како квалитетно и културно да комуницираат со 
други луѓе,  

2. Училиштето работи во склад со  законските одредби и усвоени начела 
штитејќи ги учениците од насилство и злоставување  

3. Вработените се запознаени со постапките за заштита на децата 
4. Училиштето го промовира здравиот животен стил; 
5. Училиштето го поттикнува вклучувањето на учениците во разни воннаставни 

активности; 
6. Училиштето го поддржува вклучувањето на учениците во разни воннаставни 

активности; 
7. Училиштето учествува во проектите кои ги предлага локалната самоуправа; 
8. Училиштето има добро развиени врски со други училишта и воспитно -

образовните установи; 
9. Менаџментот на училиштето влијае на создавање на здрава училишна клима;

  
10. Меѓу вработените во училиштето владеат добри односи; 
11. Меѓу вработените и учениците во училиштето владеат добри односи  
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12. Училишниот простор е сигурен, удобен и поттикнувачки; 
13. Сите наставници имаат дефинирано време за прием на родителите; 
14. Целите на училиштето се наменети кон унапредување на квалитетот на учење 

и кон подобри постигања на учениците; 
15. Вработените активно учествуваат во развојот и преиспитувањето на 

политиката на училиштето и нејзините насоки; 
16. Во училиштето се врши систематско самоевалуирање  
17. Директорот е објективен, во вреднувањето на квалитетот на вработените и 

нивниот придонес во работата на училиштето 
18. Директорот може да донесе комплексни (тешки) одлуки кога е тоа нужно 
19. Директорот има способен кредибилитет и висок степен на кредибилитет и 

преданост кон работата 
20. Директорот го става учењето и постигањата на учениците во средиштето на 

активностите во училиштето 
21. Директорот одржува добри односи со вработените, родителите и учениците и 

установите со кои соработува 
22. Наставниците посетуваат обуки семинари работилници курсеви и внесуваат 

новини во наставата 
23. Во училиштето и во училишниот двор нема насилство ( тепање, 

малтретирање, вознемирување и злоставување) врз учениците од страна на 
ученици 

24. Училишната зграда и дворот се уредни, чисти и безбедни 
25. Кога се јавува некаков проблем, стручната служба(педагог/психолог) им дава 

подршка на учениците 
26. Учениците, родителите и заедницата се редовно и навремено информирани за 

случувањата во училиштето 
 
Според анкетата беше заклучено дека училиштето треба во иднина да обрне 
поголемо внимание на следниве работи:  

• Потемелно поврзување со установи кои пружаат психолошки и здравствени 
услуги на учениците, како Центарот за социјална заштита, 

• Училиштето треба да има повеќе  податоци за секој ученик што ги користи за 
да му помогне да се развие и напредува 
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Индикатори за квалитет на успешноста на работењето на училиштето 

 
Индикатор 7.2. Цели и креирање на училишна политика 

         Ниво при еваулација: многу добро 
 

 
Теми: 

• Јасност и соодветност на целите;  
• Процедури за креирање на училишната политика 

 
Извори на податоци:  
Правилник за МИС 
 
 
Програма за насилство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правилникот за заштита од пожар, експлозија и 
опасни материи 
 
 
 
 
 
 
Кодекс за облекување 
 

Правилникот за МИС со сите негови точки и истакна дека откако почнал да се 
применува, за 20% е подобрен текот на работењето во нашето училиште. 
 
Со засебна програма изготвена во Декември 2012 година се дадоа насоки за целосно 
намалување и побрзо решавање на евентуални конфликти и насилство меѓу 
учениците. При секој немил настан прво мора да се запази хиерархијата и тоа 
почнувакјки од класниот раководител, стручна служба, директор. За оваа тема имаше 
и семинар на кој земаа учество Билјана Павлеска, Симона Петковска Илиевска и 
Весна Милетиќ, кои што се одговорни за предметна (Симона Петковска Илиоска) и 
одделенска настава (Весна Милетиќ).  
Класниот раководител евентуалниот немил настан мора целосно да ја расветли 
случката и тоа писмено со прашување на сите учесници во некоја случка како и 
ученици кои се нашле таму за време на настанот. Доколку има насилство мора да се 
води досие за тој ученик. Главниот и споредните дежурни наставници мора совесно 
да си ја извршуваат својата задача.  
 
 
Правилникот за заштита од пожар, експлозија и опасни материи, правилникот е 
изготвен од страна на директорот, одговорно лице се назначува Менде Дамчевски, а 
за постапки при несреќи одговорни лица се: Светлана Јурукова,м Билјана Павлеска, 
Слободанка Бадаровска, Бранко Тенковски, Олгица Мешкова и хаусмајсторот на 
училиштето. Истиот го донесува директорот на училиштето а согласно член 5 од 
правилник излезен во службен весник на 26.05.2004 година. 
 
 
На 17,12,2012 усвоен е Кодексот за облекување кој мора да се почитува и од страна 
на учениците и вработените.  
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Правилникот за работно воведување и 
Програмата за менторирање 
 
 
 
 
 
 
Правилник за одговорност на вработените за 
вршење  на работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правилник за идентификација и следење на 
деца со здравствени, емоционални и социјални 
проблеми 
 
 
Правилник за изготвување на критериуми за 
набавка на нагледни средства 
 
 
 
Разгледување на извештајот од интегралната 
инспекција и формирање на тим за подршка -
07.05.2012 
 
Акционен план 

 
На 14,12,2012 се верификуваа Правилникот за менторирање изготвен од страна на 
Елка Даскалова, Силва Атанасова и Викторија Кочевска, како и Програмата за 
менторирање кој произлезе од самиот Правилник, а изготвен од страна на 
Слободанка Бадаровска, Билјана Павлеска, Снежана Мирчевска, Светлана Јурукова, 
Фросина Стефкова Јовановски, Вера Станиславски Коцеска, и Снежана Трајковска. 
Двата се усвоени на Наставнички совет одржан на истиот датум. 
 
 
Правилник за одговорност на вработените за вршење  на работа- Претседателот на 
УО, го презентираше овој Правилник, кој е донесен на средбата на УО од 06,09,2012 
година. Во него има 5 точки, а истиот беше огласен на огласната табла како би се 
запознале сите вработени со него. 
 
Правилникот е презентиран на 11,09,2012 година и беше усвоен на Наставнички 
совет. 
 
 
 
Правилникот е презентиран на 11,09,2012 година и беше усвоен на Наставнички 
совет. 
 
 
 
Повикувајки се на конечниот извештај од интегралниот инспекциски надзор, 
директорот формираше тим составен од УО и од координаторите на сите седум 
подрачја за самоевалвацијата на училиштето. Тимот требаше во рок од петнаесет 
дена да состави акционен план кон сите слаби страни на училиштето и да ги достави 
до интегралната инспекција.  
 

 
Записници од одделенски совети, Наставнички 
совети, Совет на родители, УО, Одделенски 
дневник, годишна програма на училиштето, 

 
Во креирањето на училишната политика вклучени се:  

• Директорот; 
• Наставниците; 
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Развоен план на училиштето 
 
 

• Стручните соработници; 
• Родители и 
• Ученици 

За училишната политика се информираат сите заинтересирани субјекти бидејки се и 
учесници во изготвувањето и креирањето на истата.  
Сите учесници се информираат преку родителски средби, наставнички совети, 
известувања, огласи на огласна табла, преку индивидуални средби и разговори, како 
и преку разгласот на училиштето.  
 
Во врска со давање поддршка на учениците, унапредување на здравјето и друга 
проблематика, училиштето соработува со стручни лица по определена проблематика 
како превенција (одржување на типизирани предавања), спроведува информативни 
разговори со родителите, соработува со Црвен крст, спроведува редовни систематски 
прегледи во училишниот диспанзер, вакцинирање, редовен преглед на заби и друго.  
 
Нашето училиште е вклучено во проектот за инклизија на деца со ПОП. Во редовната 
настава се внесени и ученици со посебни образовни потреби. Соочувањето со овој 
проблем е олеснето со тоа што во нашето училиште работи дефектолог, кој 
индивидуално ја следи работата на учениците со ПОП по секој наставен предмет, а 
се разбира во договор со одделенскиот/предметниот наставник.   
 
Што се однесува до учениците кои се надарени се идентификуваат од страна на 
наставниците, за кои има засебна програма.  
 
Талентираните ученици лично се афирмираат преку учество на натпревари од 
различна област. Согласно постигнатите резултати учениците се афирмираат преку 
училишниот разглас, директорот ги наградува јавно пред сите наставници и се 
истакнуваат на огласна табла. 
 
Наставата се изведува на македонски јазик, а се изучуваат англиски и германски јазик 
како задолжителни предмети. Има и други изборни предмети за кои учениците преку 
анкета самите се одлучуваат. 
 
Постојат активности за долгорочно планирање.  
За годишното планирање одговорен е директорот заедно со тим од наставници и 
стручни соработници. Реално планираме согледувајќи ги сите можности во нашето 
училиште. Претходно правиме истражување на просторните капацитети, извори на 
приходи, во соработка со локалната средина, МОН и БРО.  
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Известувања, огласи на огласна табла, дневник, 
е-дневник, веб страна на училиштето 
 
 
 
Отворен ден за родители 
 

Преку информаторите за родители и ученици, навремено и редовно се добиваат 
информации за сите новитети во училиштето.  
 
 
 
Секој последен четврток во месецот се одржува отворен ден за родители од 18-19.00 
часот. Или согласно потребите на родителите. 
  

 
Годишна програма на училиштето, национален 
план и програма,  

 
Училиштето по активи изработува програма за секоја учебна година. Годишната 
програма ја презентира Директорот на наставнички совет и истата се става на 
гласање.  Предвидените активности  во ГП се реализираат во текот на учебната 
година. 
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Индикатори за квалитет на успешноста на работењето на училиштето 

 
Индикатор 7.3. Развојно планирање 

         Ниво при еваулација: многу добро 
 

 
Теми: 

• Цели на развојното планирање;  
• Професионален развој/стручно усовршување на кадарот;  
• Инфраструктура 

 
Извори на информации:  
 
7.3.1 Инфраструктура и материјално-технички 
средства 
 

 
Развојното планирање – развојното планирање на училиштето како план започна во 
2010 година и истото треба да се реализира до 2015 година.  
 
Нашето училиште низ неколку чекори ја подобри својата инфраструктура преку: 

• Нова ограда 
• Нови ПВЦ прозори 
• 2 нови училници 
• Фасада 
• Униформи за наставниците во одделенска настава 

 
За инфраструктурните чекори финансиски средства има обезбедено Општина 
Карпош/ училиштето. 
  
 

 
 
7.3.2 Професионален развој и стручно 
усовршување на наставниците 
 
 
 
 
 
Семинари и обуки:  

 
 
Нашето училиште секогаш се стреми за професионален развој и стручно 
усовршување на кадарот. Често пати во нашето училиште се одржуваат семинари, 
обуки и стручни усовршувања на нашиот како и на кадарот од други училишта.  
Кадарот на училиштето секогаш активно учествува на сите стручни усовршувања за 
кои сме биле навремено и уредно поканети. 
 
 

• Потврда за самоевалвацијата за периодот 2010-2012 и назначување на 
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Согледување на сертификација за посетената 
обука за самоевалвација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

одговорно лице за следната самоевалвација- Како резултат на досегашната 
работа и соработка со вработените, се назначува Билјана Павлеска за 
координатор за следната самоевалвација 

• 22-24,09,2012-Приштина- Семинар за рано изучување на германски јазик-
учесник Санда Пулевска 

• 18,09,2012-Современа настава-учесник Сузана Стојанова 
• 27-28,09,2012-Собери ПЕТ за да добиеш 5-учесници: Рената Младенова Елек 

и Марица Бакоч 
• 10,2012-Стратегии и техники на учење-актив на предметна настава 
• 26,10,2013-Семинар од изд. куќа Лонгман-учесници Марија Туџарова и 

Ангелина Костова 
• Обука за енергетска ефиксасност-учесник Игор Донов 
• 19,08-01,09,2012-Запознавање со училишниот систем во Германија-учесник 

Санда Пулевска 
• Јануари 2013-Обука за деца со ПОП-учесник Виолета Панев 
• 09,03,2013 Обука за филм-учесник Смиља Христовска и Санда Пулевска 
• 11-12,05,2013-20. Вековна еврејска историја-учесници: Мирјана Стојкоска и 

Катерина Божиновска 
• ИКТ во наставата по англиски јазик-учесник Виолета Панев 
• 17-18,10,2013 ЕЛТАМ конференција-учесник Виолета Панев и Билјана 

Ингилизона Анастасова 
• Окт. 2013-Работа со деца со ПОП-учесниук Виолета Панев 
• 28,06,2013-Обука за заштита на лични податоци-учесник Бранко Тренскоски 
• 29-30,11,2013-Современа настава и критичко мислење во наставата по 

физика-учесник Сузана Стојанова 
• 28-30,08,2013-Приказните во наставата-учесник Смиља Христовска 
• 18,10,2013-сертификати за јазично описменување на наставниците: Верче 

Атанасова, Татјана Јанкуловска, Наташа Пејовска и Викторија Кочевска 
• обуката за воспитна компонента во образовниот процес 
• 16,06,2013-Мултикултурализмот во наставата.  Учесници: Александра 

Николиќ, Верче Атанасова, Билјана Ингилизова Атанасовска и Ангела 
Пејовска. По обуката овие точки се вметнаа во годишните планирања.  

 
Освоени награди 

Наставниците редовно ги мотивираат и поддржуваат учениците да учествуваат на 
натпревари и конкурси. Како резултат на ова се огромниот број на освоени награди 
на ниво на училиште, општина, град и република.Детали за резултатите , освоените 
награди на учениците на натпревари има во второто и третото подрачје. 
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7.3.3 Проекти на училиштето 
 

 
Проект- „Како да бидам подобар“- започнат во 2012 година, а одобрен и на УО 
и на Совет на родители. Цел е насока на учениците за исполнување на 
визијата на училиштето, а и организирање на добротворни акции (концерти, 
приредби) за социјално загрозени деца од нашето училиште.  

• Инклузија на деца со посебни потреби 
• Рано изучување на германски јазик  
• Опен Фун Фоотбалл Сцхоол 
• Проект за екологија Собери ПЕТ да добиеш 5 
• Проект за јазична писменост и описменување 
• Математика со размислување 
• Активна настава и интерактивно учење 
• Описно оценување 
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Индикатори за квалитет на успешност на работењето на училиштето 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Подрачје 7. Управување, раководење и креирање политика 
 Ниво при евалуација: многу добро 
 
Резултати 
 
Клучни јаки страни 
 

− Постои високо ниво на почитување на наставниот кадар и педагошко-психолошката служба кон сите ученици во училиштето 
− Отвореност на училиштето за соработка со родителите,локалната заедница,невладиниот сектор и медиумите. 
− Училиштето има изготвен Кодекс на однесување на наставниците и учениците истакнат на видно место. 
− Во училиштето постои тим за превенција од насилство и програма за ненасилно однесување. 
− Училиштето во континуитет организира хуманитарни акции и хепенинзи со цел да се помогне на учениците од социјално ранливите 

семејства и друг вид хуманитарни акции. 
− Постои позитивна клима за нови проекти во образовниот процес,високо едуциран наставен кадар кој е постојано спремен на доедукација и 

обуки. 
− Училиштето покажува високо ниво на грижа кон учениците со емоционални проблеми,преку соодветни разговори со стручната служба и 

соработка со соодветни институции. 
− Училиштето постигнува значајни резултати на општинско,градско и државно ниво. 

 
 

Слабости 
 

− Поголема е мотивираност на наставниците во поттикнувањето на учениците, за почитување на Кодексот на однесување отколку што е таа 
присутна кај учениците кои треба да се носители на овие активности. 

− Недостаток на поголема мотивираност на наставниот кадар за работа со надарени ученици. 
− Иако ретко,  постои нарушување на работната дисциплина од поедини ученици особено во вишите одделенија. 
− Зајакнување на дежурствата на наставниците,особено во време на одморите помеѓу часовите. 
− Поголема соработка помеѓу наставниците од одделенска и предметна настава,особено за некои заеднички проекти и работилници помеѓу 

учениците од предметна и одделенска настава. 
  
 
 
 
 
Прилози: 

• Анализа од анкета спроведена мај 2014 година 
• Извод од ЦРРМ 
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