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вкупно

македонски јазик и албански јазик
Централно училиште со 5 подрачни училишта во:
Старо Село, Рогачево, Јажинце, Орашје и Долно Орашје

Тим за самоевалуација:
Координатор

Членови на комисија

Дијана Петровска
Бранка Марковиќ
Даниела Коцеска
Јелена Спасовска
Селвие Селмани

Директор
Стручен соработник – психолог
Наставник по македонски јазик
Наставник по англиски јазик
Наставник по албански јазик

Билјана Симоска

родител
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Работни групи по подрачја:
Бр.

Подрачје

1.

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА И
УЧЕЊЕТО

2.

ПОСТИГНУВАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ

3.

Работна група
Мирјана Димовска, Маја Симоска,
Љуљзим Рамадани, Илир Мисими,Биљана Симоска
Маргарита Петковска, Светлана Апостолска,
Хирмете Деари, Гена Тисевска, Шабан Мустафи

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ,
СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ, ВОСПИТУВАЧИТЕ И НА
РАКОВОДНИОТ КАДАР

Хасиме Џафери, Бети Никлевска, Елеонора Антевска,
Хамијете Гафури, Агуш Ќамили

4.

УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Елизабета Николоска, Шеќибе Заими,
Мирче Николоски, Љутви Амети, Адиљ Мемиши

5.

КОМУНИКАЦИИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Даниела Коцеска, Јумни Ајети, Амире Максути,
Селвие Селмани, Наташа Тофилоска

6.

УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА

Јелена Спасовска, Билјана Ѓероска, Ардита Ејупи,
Даниела Попоска, Раифе Јашари, Хабибе Адиљи

7.

.
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ И ЛОКАЛНАТА
СРЕДИНА

Љубиша Кундески, Јадранка Мисајлоска,
Абибе Адиљи, Јумни Бејтули, Снежанка Маркоска

Самоевалуацијата е изработена согласно Правилникот за начинот и областите за вршење на самоевалуација на основните училишта
(Сл.весник на Р Македонија бр. 19/14) и согласно член 147 и член 148 од Законот за основно ообразование (Сл.весник бр. 103/2008,
33/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15). За поквалитетно изготвување направени се голем број анкети и анализи
од страна на тимот.
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Подрачје1:

Организација и реализација на наставата и учењето

Број на индикатор за квалитет
1.1.

Реализација на наставните планови и програми

1.2.

Квалитет наставните планови и програми

1.3.

Воннаставни активности

3.1.

Планирање на наставницитe

3.2.

Наставен процес

3.3.

Искуства на учениците од учењето

3.4.

Задоволување на потребите на учениците

3.5.

Оценување (како дел од наставата)
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Самоевалуација на ООУ „Симче Настовски“ Вратница
Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени?
1. Обработка на документи

Документи кои се прегледани
Наставни планови и
програми донесени од БРО
Годишни – тематски
планирања на
наставниците
Нормативни акти на
училиштето
Педагошка евиденција и
документација
Записници од родителски
совети на училиштето
Записници од родителски
средби
Записници од наставнички
совети на училиштето и
активите
Годишна програма на

Кои информации се собрани
Индикатор за квалитет 1.1. Организација на наставните планови и
програми

1.1.1. Применувани наставни планови и програми
Наставнитe планови и програми во училиштето се реализираат целосно во согласност
со програмските документи од МОН и Бирото за развој на образованието.
Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем во двојазична
настава (македонски и албански наставен јазик).
Реализирани се наставни планови и програми по сите задолжителни и изборни
предмети. Врз начинот на реализација на наставните планови и програми постојат
можности наставниците да влијаат, поради слободата што им е дадена да вршат
поместување на теми, според временските услови. Постојат можности каде што родителите
и учениците можат да влијаат врз начинот на реализација на НПП преку обработка на
содржини подостапни за учениците, разни предавања од родителите предвидени со НПП
соодветни на нивната стручна спрема.

1.1.2. Информираност на родителите и учениците за наставните
планови и програми
Учениците и родителите се информираат за реализација на наставните планови и
програми преку Советот на родители, родителски средби, преку директен пристап до едневникот, родителските средби, веб-страницата на училиштето и преку изработената
брошура од училиштето во која се внесени важни моменти за работата на училиштето.
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училиштето
Стручни упатства и насоки за
операционализација на
наставните планови и
програми
Покани за учество на
семинари
Извештаи од анкетирани
родители на ученици
Застапеност на изборните
предмети по паралелки
Дневници на паралелките
Записници од работата на
СУА
Подготовка за натпревари
Програма со системска
промена добиена од БРО во
согласност со МОН

1.1.3. Приспособување на наставните програми на деца со ПОП
Во училиштето се работи со инклузирани деца со посебни образовни потреби во
редовните паралелки, а постои и една паралелка со ПОП која ја води дефектолог.
Наставните планови и програми за децата со ПОП се целосно приспособени.
Наставниците посетувале обуки за работа со деца со ПОП организирано од МОН,
здружението „Отворете ги прозорците“ и од самото училиште (организирани од
дефектологот и стручниот соработник).
Наставниците при планирањето на дневни подготовки вршат приспособување на
задачите на децата со ПОП, (индивидуални образовни планови, долгорочен ПОП и листи
за следење).

1.1.4. Избор на изборни предмети
Изборните предмети се избираат преку анкетни листови каде што се понудени сите
изборни предмети предвидени со наставниот план од БРО, кои ги подготвува психологот
во соработка со наставниците. Во ЦУ Вратница учениците од VI до IX одд. изучуваат
албански јазик како втор изборен предмет.

1.1.5. Реализација на проширени програми
Училиштето реализира проширени програми, почитувајќи ги можностите и
потребите на учениците. Наставниците изработуваат програма за воннаставни активности.
Програма за додатна настава имаат изработено сите наставници и се реализираат
проширени програми со талентирани и надарени ученици.
Во училиштето се изготвува и програма за деца со посебни потреби, за
професионална ориентација, како и за ученици кои се подготвуваат за натпревари.
Сите оделенски наставници кои водат III одд. имат изготвена програма за продолжен
престој која не се реализира во целост.

11
11

Самоевалуација на ООУ „Симче Настовски“ Вратница

Индикатор за квалитет 1.2.

Квалитет на наставните планови и

програми
Стручни Активи
Нормативни акти на
училиштето
Разговор со наставници –
родители
Записници од активи на
наставници
Записници од наставнички
совет
Интревју со директор
Анкети со наставници,
родители и ученици
Програма со системска
промена добиена од БРО, во
согласност со МОН
Брошури
Веб портал

1.2.1. Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност
во наставните програми и учебните помагала
Во училиштето успешно се реализира ПМИО проектот и се реализирани успешни
самостојни активности и заеднички активности во училиштето, во кои активно учество
зедоа сите наставници, ученици и родители од различен етнички состав. Спроведени се
заеднички активности и со партнер училиштата: „Илинден“ – Крива Паланка, „Славко
Лумбарковски“ – Новаци и „Кочо Рацин“ – Прилеп.
Родовата и етничката рамноправност и мултикултурната сензитивност во наставните
програми е застапена преку реализирање на содржини од образование за животни
вештини, запознавање на религиите, вештини за живеење, етика, граѓанско образование
како и програмите по историја.

1.2.2. Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната
средина во наставните програми и помагала
Наставните програми се интегрираат со карактеристиките и потребите на локалната
средина преку наставни и воннаставни активности. Полицијата реализира предавање за
сообраќајот, насилството, наркоманијата, трговија со луѓе и друго. Заедно со Црвен крст
се реализира симулација во случај на пожар и земјотрес. Интеграцијата со локалната
средина се врши и со реализација на посети на општина, библиотека, граничен премин.
Содржините се збогатуват со дополнителни активности (Новогодишен панаѓур,
априлијада, Велигденски панаѓур). Секоја година се одбележува денот на
хендикипираните заедно со градоначалникот на општина Јегуновце. Училиштето
учествува во спортски натпревари (фудбал) со училиштата кои гравитираат во општина
Јегуновце.

1.2.3.Интегрирање на општите цели на образованието
Во училиштето постои интеграција на меѓупредметните цели особено во оделенска
настава (интеграција по предмети).

1.2.4. Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и
програми
Наставниците и родителите не покренуваат иницијатива за изменување и
дополнување
на
наставните
планови
и
програми.
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Индикатор за квалитет 1.3. Воннаставни активности

Разговор со директорот
Разговор со ученици,
наставници и родители
Педагошка евиденција и
документација
Програма за дополнителна и
додатна настава и СУА
Пофалници
Годишна програма за
работа
Благодарници
Анкета
Разговор со стручна служба

1.3.1. Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни
активности
Училиштето во целост ги реализира воннаставните активности со цел да се задоволат
интересите и потребите на учениците и служат за поддршка на нивниот личен и
професионален развој. Воннаставните активности обилуваат со разновидност од типот на
спортски, еколошки активности, литературни, ликовни и музички манифестации, учество
на натпревари.

1.3.2. Опфатеност на учениците со воннаставните активности
Училиштето обезбедува услови за реализација на планираните воннаставни
активности со цел вклучување на сите ученици, без оглед на нивниот пол, етничка
припадност, социјално потекло, ученици со посебни образовни потреби и ученици од
семејства со низок социоекономски статус.

1.3.3. Вклученост на учениците во изборот на воннаставните активности
Планираните воннаставни активности (екскурзии, натпревари, слободни ученички
активности и сл.) се реализираат во соработка со учениците и родителите со цел
задоволување на интересите на самите ученици, а во согласност со наставните програми и
планирања. Учениците делумно се вклучуваат во подготвувањата на програмите за
воннаставните активности, а наставниците имаат улога на координатори и организатори
на овие активности.

1.3.4.Афирмирање на учениците и училиштето преку воннаставните
активности
Учениците со помош и поддршка од училиштето работат на проекти, учествуват во
различни манифестаци и се трудат да постигнат високи успеси на натпревари што се
организират на локално, регионално, државно или на меѓународно ниво.
Претставување и афирмирање на учениците и училиштето се врши преку вебстраницата на училиштето, фејсбук страницата на училиштето и веб-страницата на
општината за различни училишни активности.
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Индикатор за квалитет 3.1. Планирање на наставниците

3.1.1. Поддршка и следење на планирањата на наставниците
Годишни, тематски
планирања и дневна
подготовка
Разговор со директор,
психолог, наставници

Во училиштето има пропишани приоди за планирање и утврдени процедури за
поддршка и следење на планирањето на наставата од страна на директорот, стручната
служба и лица назначени од стручните органи.
Поддршката за планирањата на наставниците ја добиваат од стручните активи и од
стручниот соработник. Следењето на планирањата на наставниците го следи стручниот
соработник и директорот, а во текот на годината се врши проверка на планирањата на
наставниците и поддршката се гледа во менторството на наставниците приправници,
организирањето на обуки и семинари.

3.1.2. Индивидуални планирања на наставниците

Годишна програма за

Наставниците изготвуваат годишни, тематско-процесни и дневни планирања. Исто
така, изготвуваат програми за дополонителна, додатна настава, слободни ученички
активности, индивидуализиарни образовни програми за ученици со ПОП, програми за
интеграција на ИКТ, ЕКО стандардите и меѓуетничка интеграција. Во тематските
планирања се интегрирани часови со примена на ИКТ, ЕКО стандарди за меѓуетничка
интеграција. Стручниот соработник ги чува планирањата на наставниците во посебни
досиеја за секој наставник (електронски и пишани).

работа на директор и

3.1.3. Размена на искуства и информации при планирањата

психолог

Наставниците размената на искуства при планирањата ја прават во рамките на стручен
актив, колеги од други училишта, советник од БРО, стручен соработник и директор.

Записници од
состаноците на
стручните активи

3.1.4. Распоред на часови
Распоредот на часови во предметна настава го прават двајца наставници од
македонски наставен јазик и двајца наставници од албански наставен јазик во соработка
со директор и стручен соработник. Во одделенска настава секој наставник самостојно го
подготвува рапоредот на часови и го доставува до стручната служба. Притоа се води
сметка за просторните можности и за наставниците кои дополнуваат од други училишта.
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Индикатор за квалитет 3.2. Наставен процес
Инструмент за следење на
наставен час
Увид на час
Годишни, тематски, дневни
планирања

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

3.2.2. Избор на задачи, активности и ресурси

психолог

Изборот на задачи, активности и ресурси се предвидуваат според потребите на
предметот кој го предаваат, програмата, интересот и можностите на учениците и
училиштето. Задачите и активностите наставниците ги планираат во училиште или дома, а
повеќето наставници користат различни извори и приоди на учење, како што се
истражувања, информации од интернет и користење на ИКТ.

Интервјуа со наставници и

3.2.3. Интеракција меѓу наставниците и учениците

Годишна програма за
работа на директор и

ученици
Сертификација на
наставници
Прашалник за
наставници
Прашалник за ученици
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Во наставата најчесто се применува интеракцијата со учениците со цел да се подобри
учењето, практичната настава и да се поттикне самооценувањето и поттикнување на
попријатна работна клима во училницата.

3.2.4. Приод на наставникот кон учениците
Приодот на наставникот кон учениците е соодветен на потребите, интересите и
можностите на учениците. Наставниците ги охрабруваат и мотивираат учениците да земат
активна улога на часот. Наставниците ја почитуваат личноста на учениците и не се
забележува
стреотипен
приод
на
наставникот
кон
ученикот.
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3.2.5. Следење на наставниот процес
Секој наставник се посетува на час во текот на учебната година од страна
на директорот и психологот. Посетата на часовите се следи со евидентен лист
за активностите на ученикот и наставникот и се изготвуваат извештаи за
посетените часови и консултативен разговор со истите. Исто така, менторите на
наставници-приправници го следат наставниот процес на приправникот и за
следењето изготвуваат извештаи. Во наставниот процес се следи и оценувањето
на учениците,а за оние ученици кои покажуваат успеси, наставниците даваат
јавни пофалби на учениците пред паралелките и на Наставнички совет.

Индикатор за квалитет 3.3. Искуства на учениците од учењето

3.3.1. Средина за учење

Прашалник за ученици

Во училиштето постои стимулирачка и поттикнувачка средина, која буди интерес за
учење, а е приспособена според можностите на училиштето. Трудовите на учениците се
транспарентни и се изложуваат во училницата и во холот на училиштето на определени
места.

Прашалник за родители

3.3.2. Атмосфера за учење

Прашалник за наставници

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

Разговор со ученичката
заедница, родителите,
наставниците
Кодекс за однесување

3.3.3. Поттикнување на учениците за преземање одговорност
Учениците може да го искажат своето мислење пред наставниците за одделни
прашања и проблеми. Училиштето им дава можност на учениците да преземат
одговорност при реализација на разни проекти и активности што се реализираат во
училиштето: Ден на планетата Земја, Ден на екологија, Ден на пролетта, Ден на дрвото,
Ден на мајката, патронат на училиштето итн.

3.3.4. Интеракција на учениците меѓусебно и со возрасните во училиштето
Соработката меѓу учениците во училиштето секогаш постои на часови и воннаставни активности, а посебно при реализацијата на ПМИО. Постои и соработка
ученик-наставник-психолог-директор (при одбележување настани и при проекти).

16

Самоевалуација на ООУ „Симче Настовски“ Вратница

Индикатор за квалитет 3.4. Задоволување на потребите на учениците

3.4.1. Идентификување на образовните потреби на учениците
Наставниот кадар и психологот ги препознаваат образовните потреби и пречки во
процесот на учење на секој ученик.Тие користат разновидни техники за откривање и
воочување на образовните потреби на секој ученик.

3.4.2. Почитување на различните потреби на учениците

Годишна програма за работа на
училиштето; Стандарди за
оценување; Критериуми за
оценување; Педагошка евиденција и
документација;
Користени инструменти
за оценување (тестови на знаење,
бодовни листи, чек листи);
Примери на оценети
ученички трудови;
Анкетен прашалник за
ученици;
Анкетен прашалник за
наставници; Евиденција
на
наставници за остварени средби и
соработка со родители;

Образовните потреби на учениците се задоволуваат и преку слободен избор на
изборни предмети.
За образовните потреби и проблеми дискутираат на ниво на ученички заедници,
на одделенските часови и со психологот.

Индикатор за квалитет 3.5. Оценување (како дел од наставата)

3.5.1. Училишна политика на оценувањето
Во училиштето редовните и изборните наставни предмети се оценуваат описно и
бројчано. Поведението на учениците се оценува како примерно, добро и незадоволително.
Учениците и родителите се запознаваат со стандардите и со критериумите за оценување на
родителски средби и на индивидуалните средби со родителите.

3.5.2. Методи и форми на оценување
Наставниците го следат напредокот на учениците во учењето преку дијагностичко,
формативно и сумативно оценување (усни проверки, писмени работи, тестови на знаења,
чек-листи, белешки, домашни работи на учениците, самостојни и групни проекти, активно
учество на учениците на часот, степенот на развиено критичко мислење, вклучување во
дебати и дискуси и итн.).Учениците се вклучуваат во оценувањето преку самооценување и
меѓусебно оценување.

Самоевалуација на ООУ „Симче Настовски“ Вратница
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Инструмент за следење и
вреднување на работата на
наставникот за оценувањето
на постигањата на учениците;
Портфолија на наставници;
Електронски дневник;
Педагошка евиденцијаи
документација;
Евидентни листови
Свидетелства;
Дипломи.

3.5.3. Користење на информации од оценувањето
Оценувањето е праведно, транспарентно и добро организирано и скоро секогаш
проследено со образложение и дискусија од страна на наставникот и учениците

15
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Собирање на податоци ( II) кои други методи се користени за собирање на податоци? ( пр., прашалници,
анкети, наблљудувања, разговор, интервју и сл.)
Други методи кои се
користени за собирање
податоци

Кој беше вклучен во
собирање на овие
информации

Кои информации се собрани?
1.1. Родова припадност на анкетираните лица

Тим за СЕУ
Прашалник за
ученици

1.2Етничка припадност на анкетираните лица

15
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1.2. Етничка припадност на анкетираните лица

Прашалник за
наставници
Прашални за
родители

1.3. Прашање 1

Од анкетираните ученици 81,81% се изјасниле
дека им се допаѓа училиштето како
стимулирачка и мотивирачка средина за
учење, а дури 94,44 % од анкетираните
родители се изјасниле дека им се допаѓа
училиштето како стимулирачка и мотивирачка
средина
за
учење.
15
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Анкетирани наставници

1.4. Прашање 2

Училниците се во уредна состојба
15
10
5
0
МНЈ

АНЈ

МНЈ и
АНЈ

Секогаш

6

8

14

Понекогаш

6

1

7

Никогаш

0

0

0

59,09 % од учениците сметаат дека училниците секогаш се во
уредна состојба, 50 % од родителите сметаат дека училниците
секогаш се во уредна состојба, додека 66,66 % од наставниците
сметаат дека училниците секогаш се во уредна состојба.

1.5. Прашање

22
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76,19% од анкетираните наставници сметаат дека секогаш
учествуваат во уредување и разубавување на училниците.
63,63% од учениците се изјасниле дека секогаш учествуваат во
уредување на училниците, а 36,36% се изјасниле дека
понекогаш учествуваат во уредување на училницата, додека
61,11% од родителите се изјасниле дека понекогаш учествуваат
во уредување на училниците со свои трудови.
Дали трудовите на учениците се транспарентни и се
изложени во училницата и во холот на училиштето? Од
анкетираните ученици 86,36% се изјасниле дека потполно се
согласуваат дека нивните трудови се изложени во училиштето.
На прашањето дали начинот на кој се учи во училиштето е
интересен, 63,63 % од анкетираните ученици се изјасниле дека
потполно се согласуваат, додека 55,55% од родителите сметаат
дека во училиштето има интересен начин на учење.
Во однос на тоа дали наставниците ги охрабруваат и ги
мотивираат учениците да земат активна улога на самиот час,
77,27% од анкетираните ученици и 61,11% од анкетираните
родители сметаат дека потполно се согласуваат со наведената
констатација.
Според анкетните листови во голема мера постои соработка
меѓу ученик – ученик, односно ученик – наставник. 77,27% од
учениците и 76,19% од наставниците сметаат дека секогаш
постои соработка меѓу ученик – ученик. 63,63% од учениците и
71,42 % од наставниците сметаат дека постои соработка меѓу
ученик – наставник.
Поголем дел од учениците редовно учествуваат во проектни
активности, натпревари што ја покажува анкетата според која
66,66% од учениците се изјасниле дека секогаш учествуваат во
овие воннаставни активности.
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Клучни јаки страни
- Наставата се организира и реализира согласно наставните планови и програми.
- Наставниците изготвуваат тематско процесно планирање и годишни планирања кои ги содржат сите неопходни елементи за
успешна реализација на часот.
- Наставниците работат тимски и разменуваат меѓусебни искуства во однос на наставните програми.
- Директорот и стручната служба континуирано ги следат планирањата на наставниците според утврдени процедури за поддршка и
следење на планирањата и истите се со добар квалитет.
- Во процесот на поучување и учење се користат различни методи на интеракција со учениците.
- Во училиштето се спроведува интегрирана настава.
- Наставниот кадар и стручната служба систематски ги препознаваат образовните потреби и пречките во процесот на учење на
секој ученик.
- Психологот и дефектологот континуирано даваат поддршка на наставниците и учениците со ПОП.
- Оценувањето е редовно, праведно, добро организирано и транспарентно.
- Училиштето успешно го спроведува проектот за МИО со активности во редовната настава и воннаставните активности на ниво на
училиште и активности со три партнер училишта.
-Училиштето обезбедува еднаквост за сите ученици.
- Претставување и афирмирање на училиштето преку медиумите, веб-страницата и страницата на фејсбук за различни училишни
активности
Слаби страни:
- Интересот на родителите за наставните програми е мал.
- Наставниците не покренуваат иницијатива за изменување и дополнување на наставните планови и програми.
- Помала соработка на родителите со класните родители и мала присутност на родители на родителски средби.
- Квалитетот на дневните планирања (кај многу мал број наставници) е со одредени пропусти.
- Недоволна опременост на подрачните училишта со нагледни средства и помагала.

.
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето
Анализа на резултатите:
Од анализата на резултатите заклучуваме дека:
 Применуваните наставни планови и програми се во согласност со донесените документи од МОН.
 Реализацијата на наставните планови и програми се во пропишаниот обем и обезбедуваат постигање на поставените цели.
 Наставниците редовно ги подготвуваат планирањата и навремено ги доставуваат до психологот и директорот.
 Содржините во сите наставни програми овозможуваат постигање на целите за меѓуетничка интеграција во образованието.
 Училиштето има воспоставено процедури за информирање на учениците, родителите во врска со реализацијата на
наставните планови и програми.
 Со сите ученици со ПОП се работи според ИОП.
 Наставниците не покренуваат иницијатива за изменување и дополнување на наставните планови и програми.
 Се спроведува интегрирано образование (интеграција на ИКТ во настава, интегрирање на ЕКО стандарди и меѓуетничка
интеграција).
 Во наставниот процес се користат разновидни форми, методи, стратегии и техники на учење.
 Наставниот процес редовно се следи и се дава поддршка од страна на директорот и психологот.
 Родителите се недоволно присутни на родителските средби.
 Учениците се оценуваат формативно и сумативно и за постигнатите резултати родителите се редовно информирани.
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ИДНИ АКТИВНОСТИ – ПРИОРИТЕТИ
- Поттикнување на наставниците да покренуваат иницијатива за изменување и дополнување на наставните планови
и програми.
- Поттикнување на наставниците да предлагаат иновации во наставните програми за основно образование.
- Редовни консултации за подобрување на дневните подготовки, месечните и годишните планирања и останатата педагошка
евиденција
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Подрачје 2: Постигања на учениците
Бр.

Индикатор за квалитет

Теми

2. 1. Постигања на учениците

Следење 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,
надарените ученици и учениците со посебни образовни потреби.
Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и
дополнителната настава.
Следење на постигањата на учениците при премин од еден во друг
циклус и од едно во друго ниво на образование.
Следење на хоризонтлно и вертикално движење на учениците.
Опфат на учениците; Редовност во наставата; Осипување на учениците;
Премин на ученици од едно училиште во друго.

2.2. Задржување/осипување на
учениците
2.3. Повторување на учениците
3.6. Известување за напредокот на
учениците (Во корелација со индикаторите за
квалитет од МОН и ДПИ – подрачје: Учење и
настава )

Ученици кои не ја завршуваат годината.
Известување на родителите за напредокот на учениците.

4.4. Следење на напредокот
(Во корелација со индикатори за квалитет од
МОН и ДПИ – подрачје: Поддршка на
учениците)
5.2. Промовирање на постигањата на
учениците

Водење на евиденција за индивидуален напредок на учениците.
Анализа на напредокот на учениците по паралелки.
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5.2.1. Промовирање на личните постигања на учениците
5.2.2. Промовирање на постигањата во име на училиштето
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Подрачје 2: Постигања на учениците
Собирање на податоци (Кои податоци се собрани? Кои методи се користени?)
2. Обработка на документи

Документи кои се прегледани

Кои информации се собрани
Индикатор за квалитет 1.1. Постигања на учениците

Полугодишен и Годишен извештај за
работата на училиштето за учебната
2013/14 и 2014/15
година
Статистички извештај за работата на
училиштето
Одделенски дневници

Записници од одделенски совети,
наставнички совет

2.1.1. Следење на постигањата на учениците од различен пол, етничка
припадност, наставни предмети и квалификациони периоди
Училиштето ги следи постигањата на учениците по пол, различна етничка
припадност и врши анализи на постигнатите резултати на учениците по паралелки,
по наставни предмети, по пол и по етничка припадност. Училиштето располага со
податоци за постигањата на учениците и тие анализи стојат во годишниот извештај. Од
оваа анализа може да се констатира дека средниот успех на крајот на учебната година е
поголем од крајот на 1 полугодие на македонски наставен јазик наголемување за 0,23%, а
на алабнски наставен јазик намалување за 0,01%.
Во учебната 2014/15 година од 2 3 3 ученици на крајот од учебната година
бројчано се оценети 153 ученици, а описно се оценети 80 ученици. Средниот успех на
ниво на училиште изнесува 3,46.
Што се однесува до успехот на учениците во учебната 2015/16 година од 234
ученици на крајот од учебната година бројчано се оценети 158 ученици, а описно се
оценети 76 ученици. Средниот успех на ниво на училиште изнесува 3,60.
Споредбено средниот успех на ниво на ООУ последователно две учебни години се
разликува за 0,14 стотинки. Средниот успех во 2015/16 година е повисок за 0,14
споредбено со средниот успех во 2014/15 година.
Табеларен преглед на успехот, поведението и број на изостаноци во
последните две години:

2.1.2.Подобрувања на постигањата на учениците од различен пол,
етничка припадност (јазикот на кој се изведува наставата)
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Годишен извештај за работата на
училиштето за учебната 2014/15 и
2015/16 година

Среден
успех
на
ниво
на ООУ
2014/15
3,46
2015/16
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231
2
2287
420
11,6
99,14
233
1
1820
274
8,95
% дека во учебната 2015/16 година имаме подобрување кај успехот на
Од табелата може да заклучиме

учениците, а воедно и намалување на бројот на изостаноци. Поведението на учениците е
подобрено (1 ученик со добро поведение) .
2.1.2. Подобрувања на постигањата на учениците од различен пол, етничка
припадност (јазикот на кој се изведува наставата)
За подобрување на постигањата на учениците во училиштето се одржува
дополнителна и додатна настава за сите ученици од сите националности. Преку додатната
настава учениците се мотивираат да ги подобрат своите постигања, преку учество на
разни натпревари каде што би имале прилика да ги покажат своите знаења.
Секој наставник изработува годишни планови за дополнителна и додатна настава.
Постигањата на учениците училиштето ги подобрува и со изведување на активна и
интерактивна настава, примена на ИКТ во наставата (посебно користење на дигитални
апликации), нагледност во наставата и примена на современи методи и техники на работа.
Од големо значење за подобрување на постигањата на учениците е соработката во
активите, каде што наставниците разменуваат искуства, се одржуваат нагледни часови, а
со тоа се подобрува квалитетот на наставата и аналогно на тоа и постигањата на
учениците.
Врз подобрување на постигањата влијае и совететување на родители и ученици кои
имаат повеќе од три слаби оценки и ученици на кои им се намалил успехот, работилници
и индивидуални советувања од страна на психологот.

2.1.3. Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, на надарени
ученици и на ученици со ПОП
Училиштето има систем на идентификација на ученици со потешкотии во учењето – евидентни листови, разговори со ученици и родители. Со
нив се работи со диференциран пристап, се одржува и дополнителна настава и континуирано се следи нивниот развој. При запишувањето на
учениците во прво одделение се идентификуваат и деца со ПОП.
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Се разговара со родителите ученикот да се упати на конзилијарен преглед во соодвента
установа. Од добиеното мислење се применува индивидуализиран пристап.
Училиштето има и систем за идентификација на надарени ученици (тестови, анкети,
разговори). Во зависност од нивните афинитети и интереси избираат активности со кои
посебно се развиваат (СУА, додатна настава). Наставниците обезбедуваат поддршка на
учениците во редовната настава избирајќи активности соодветни на нивните потреби. За таа
цел сите наставници посетуваа интерна обука за работа со талентирани ученици. Овие
ученици се тестирани од страна на психологот во соработка со родителите .

2.1.4. Подобрувања на постигањата на учениците преку редовната и
дополнителната/додатната настава
Со учениците се работи со диференцирани задачи на ниво соодветно на нивните можности и
по потреба. За постигнување на подобри резултати се одржува дополнителна настава. За
секој ученик се формира портфолио од неговите изработки и континуирано се следи неговиот развој.

2.1.5.Следење на постигањата на учениците при премин од еден во друг
циклус и од едно и друго ниво на образование
Делумно се следат постигањата на учениците при премин од еден во друг циклус преку
дијагностичко оценување.
Училиштето има повратна информација за тоа каде нашите ученици продолжиле во
средно образование, но нема информација за нивните понатамошни постигања. Поради
заштита на податоците од средните училишта не може да се добијат податоци.

Списоци на ученици кои
посетуваат дополнителна и
додатна настава

Индикатор за квалитет 2.2. Задржување – осипување на учениците
2.2.1. Опфат на учениците

Записници од состаноци на

2.2.2. Редовност

Нашето училиште ги опфаќа сите учениците од нашиот реон. Список за учениците кои треба
да се запишат во нашето училиште се добива од МВР. При запишувањето во прво одделение,
училиштето доставува соопштение до објекти од локалната средина. За учениците од нашиот реон
кои не се запишале имаме информација дека се преселиле за што го известуваме ДПИ од нашиот
реон.
Училиштето систематски ја следи редовноста на учениците, ги анализира причините за
отсуствата од наставата (оправдано/ неоправдано) и навреме презема конкретни активности што
обезбедуваат зголемување на редовноста. Се соработува со родителите за увид во причините за
изостанувањето и за зголемување на редовноста.
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стручни активи

Во случај ученикот да има 11 и повеќе неоправдани и 101 и повеќе
оправдани отсуства, родителот и ученикот се повикуваат на групно советување од
страна на психологот.

2.2.3.Осипување на учениците
Евиденција за постигнати
резултати од натпревари
Изготвени табеларни прегледи од
страна на стручната служба и
доставени до ДПИ

Во нашето училиште има блага појава на осипување на ученици поради миграција.

2.2.4. Премин на ученици од едно во друго училиште
При премин на учениците од едно во друго училиште, одделенскиот раководител
пополнува преведница – формулар кој ги содржи податоците за ученикот и неговиот
успех, а со промените во законот доставува и евидентен лист за ученикот.

Индикатор за квалитет 2.3. Повторување на учениците
Годишен извештај за работата на
училиштето за учебната 2013/14 и
2014/15

Евидентни листови
Одделенски дневни
Портфолио на ученик
Индивидуален дневник на
наставникот

2.3.1.Учениците што не ја завршуваат учебната година
Во училиштето постојат пропишани процедури за идентификување и анализирање
на причините за повторување на учебната година. Во учебните 2014/15 и 2015/16 нема
ученици кои го повторуваа одделението.

Индикатор за квалитет 3.6. Известување за напредокот на учениците
3.6.1. Родителски средби
Во текот на учебната година одделенските раководители ги известуваат
родителите за напредокот на учениците најмалку 4 пати во текот на учебната година и
тоа за секој квалификационен период преку евидентни листови. На овој начин
родителите имаат можност за добивање усна и писмена повратна информација за успехот
и поведението.
3.6.2. Отворени денови
Во училиштето не се одржуваат отворени денови.
3.6.3. Индивидуални средби
За успехот и напредокот на учениците родителите се известени и на индивидуални
средби со наставниците – во термините определени од наставниците.
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Постигнувањата на учениците се евидентираат и во е- дневник и родителите преку
смс пораки се информираат за редовноста и напредокот.

Индикатор на квалитет 4.4. Следење на напредокот на учениците
Портфолио на учениците
Дневник на наставникот

4.4.1. Водење евиденција за индивидуален напредок на учениците

Наставниците редовно водат евиденција за постигањата, редовноста и поведението на
учениците. Тие водат инднивидуален дневник во кој ги бележат сите активности од страна на
ученикот (одговори, писмени работи, наставни ливчиња, домашна работа, вклученост во
активности кои ги иницира наставникот за време на часот – групно или поединечно, учество
во презентации, учество на натпревари и сл). Преку овие активности, наставниците континуирано
ги оценуваат учениците преку формативно и сумативно оценување. Постои соработка меѓу
психологот, одделенските раководители, предметните наставници и родителите за следење и
подобрување на напредокот на учениците.

4.4.2.Анализа на напредокот на учениците
Наставниците изготвуваат редовни извештаи и анализи по класификациони периоди за
својата паралелка врз основа на индивидуалните евиденции за учениците.
Наставниците го следат напредокот на учениците кои постинуваат послаб успех и за да се
подобри истиот се организира редовно дополнителна настава.
За учениците кои имаат афинитети кон одделни наставни предмети, организирана е додатна
настава и слободни ученички активности.

Пофалници, дипломи
Пријави за учество
Годишни извештаи

5.2. Промовирање на постигањата на учениците
5.2.1. Промовирање на личните постигања на учениците
Постигањата на учениците се промовираат преку учество на натпревари, ликовни и литературни
конкурси, проекти, манифестации на ниво на училиште, на ниво на општина, град, регион и
меѓународни конкурси, на патронен празник, ученик на генерацијата.

5.2.2. Промовирање на постигањата во име на училиштето
Во име на училиштето постигањата се промовираат на спортски училишни и општински натпревари
во различни спортови, на манифестации и дефилеа, на локални медиуми, училишна веб-страница и
фејсбук старницата.
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Подрачје 2: Постигања на учениците
Собирање на податоци (II) кои други методи се користени за собирање на податоци (пр., прашалници,
анкети, набљудувања)
Други методи кои се
користени за собирање
податоци
Анкета со ученици
Анкета со наставници

Кој беше вклучен во
собирање на овие
информации
Тим за СЕУ

Кои информации се собрани?

Врз основа на испитувањата
се добиени следниве
информации за реализација на дополнителна настава:
Ученици: 56% од учениците се изјасниле дека посетуваат
дополнителна настава, а 44% дека не посетуваат дополнителна
настава.
Родители: 47% од родителите се изјасниле дека нивното
дете секогаш посетува дополнителна настава, 45% се изјасниле
дека нивното дете понекогаш посетува доплонителна настава, а
8% се изјасниле дека нивното дете не посетува дополнителна
настава.
Наставници: 90% од наставниците се изјасниле дека
секогаш реализираат дополнителна настава, додека 10% се
изјасниле дека понекогаш реализираат дополнителна настава.

Анкета со родители
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Врз основа на испитувањата со анкетни прашалници се
добиени следниве информации за реализација на додатна
настава:
Ученици: 76% од учениците се изјасниле дека посетуваат
додатна настава, а 24% не посетуваат додатна настава.
Родители: 46% од родителите се изјасниле дека нивното
дете секогаш посетува додатна настава, 44% од родителите се
изјасниле дека нивното дете не посетува додатна настава.

Тим за СЕУ
Анкета со наставници
Анкета со родители
Анкета со ученици

35
35

На тема Опфат на ученици добиени се следнве
информации од анкетните испитаници: Родителите во целост
односно 100% се согласуваат дека училиштето доволно се
ангажира за опфат на ученици од својот реон. 88% од
наставниците сметаат дека училиштетодоволно се ангажира за
опфат на ученици од својот реон, а 12% сметаат дека
училиштето недоволно се ангажира за опфат на ученици. На
прашањето: Запознат сум со процедурите што ги презема
училиштето во врска со намалувањето на учениците, опфат
на учениците од реонот, повторување на ученици..., 93% од
наставниците одговориле со да, а само 7% со не.
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Анкета со родители

Тим за СЕУ

Анкета со ученици

На тема Редовност во наставата добиени се следниве
информации од анкетните испитаници
Ученици: На прашањето Одделенскиот раководител
редовно води евиденција за редовноста на учениците во моето
одделение, 92% од учениците одгвориле со да, а 8% се изјасниле
дека не знаат. 88% од учениците се изјасниле дека одделенскиот
раководител редовно ги информира и се консултира со нивнте
родители за отсуство од училиште, а 12% од учениците се
изјасниле со не знам.
Родители: На прашањето На кој начин се грижат и кои
мерки ги преземаат во однос на редовното посетување на
наставата на нивното дете, 90% од родителите се изјасниле
дека тоа го постигнуваат преку разговор со своите деца и
консултации со одделенскиот раководител.
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Подрачје 2: Постигања на учениците
Резултати: овде да се даде кратко образложение на клучните јаки страни и слабости
Клучни јаки страни
 Континуирано следење на постигнувањата на учениците и преземање активности за нивно подобрување.
 Постоењето на системот за идентификација на ученици со тешкотии во учењето, ученици со ПОП и надарени ученици.
 Следењето и анализирањето на успехот, поведението и редовноста на учениците.
 Училиштето има Правилник за пофалување, наградување и изрекување педагошки мерки.

Слаби страни:
 Учениците од подрачните училишта слабо учествуваат на натпревари.
 Осипување на учениците од година во година.
 Нема отворени денови со родителите за да им се дава можност за поголема соработка со предметните
наставници во насока на подобрување на успехот и напредокот на учениците.
 Делумно се следат постигањата на учениците при премин од еден во друг циклус преку дијагностичко оценување.
 Мала и несуштинска присутност на родителите во севкупниот живот и во работа на училиштето.
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Подрачје 2: Постигања на учениците
Анализа на резултатите:
Училиштето ги следи постигањата на учениците по пол, етничка припадност и врши анализа на постигнатите резултати на
учениците по паралелки, по наставни предмети, по пол и по етничка основа. Анализата по предмети се врши на полугодие и
на крај на учебна година.
Успехот на учениците во учебната 2014/15 година, на ниво на училиште изнесува 3,78.
Во учебната 2015/16 година средниот успех на ниво на училиште е 3,83 и е за 0,05 стотинки подобар од средниот успех
во 2104/15 година.
Поведението на учениците си останува на исто ниво последователно во двете учебни години. Имаме зголемување на
бројот на изостаноците, и кај оправдани и кај неоправдани на што е потребно да се обрне поголемо внимание.
Постигањата на учениците училиштето ги подобрува со тоа што користи активна и интерактивна настава,
современи методи и техники на работа и ИКТ. Исто така, преку користење на дигитални апликации кои наставниците ги
користат при реализација на наставни содржини во текот на учебната година се осовременува наставниот процес, се
подобрува квалитетот на наставата и се подобруваат постигањата на учениците. Учениците ги подобруваат своите
постигања преку следење на дополнителна и додатна настава која ја реализираат наставниците. Преку додатната
настава учениците се мотивираат да ги подобруваат своите постигања, преку учество на разни натпревари каде што би имале
прилика да ги покажат своите лични знаења.
Од големо значење за подобрување на постигањата на учениците е соработката на ниво на активи, каде што
наставниците разменуваат мислења и искуства, со што се подобрува квалитетот на наставата, а аналогно на тоа се
подобрува и нивото на постигања на учениците.
Идентификација на учениците со тешкотии во учењето и на учениците со посебни образовни потреби, училиштето
врши во прво одделение, како и во текот на редовната настава. Идентификацијата ја вршат одделенските наставници,
предметни наставници, стручните соработници.
Идентификација на надарени ученици најчесто се врши преку наставниците во соработка со психологот во училиштето.
Во тој случај учениците се вклучуваат во разни секции каде што нивните можности можат оптимално да дојдат до израз, а
како една од најзастапените форми на работа со талентирани ученици е додатната настава.
Во поглед на опфатот на учениците, сите ученици кои се наоѓаат на список на МВР доставен преку ДПИ,,училиштето
ги запишува доколку не се отселени. За тие ученици кои се отселени и не се опфатени во нашиот реон се известува ДПИ.
Може да се каже дека бројот на ученици од година во година постојано опаѓа.
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Што се однесува до ученици кои го повторуваат одделението, во учебната 2014/15 и во учебната 2015/16 година
немаше ученици кои го повторуваат одделението.
Училиштето постојано ги известува родителите за напредокот на учениците. Се користат повеќе форми, и тоа: групни и
индивидуални разговори, родителски средби, преку евидентни листови, со давање ни пишани повратни информации, преку
е-дневник, преку водење на портфолио за ученикот. Одделенските наставници и раководителите на паралелки, на двете
тримесечја, на крајот од првото полигодие и на крајот од учебната година поднесуваат извештај за успехот на секој
ученик, целата паралелка, и успех на учениците по предмети, слаби оценки по ученици и слаби оценки по предмети.
Секој наставник во текот на цела учебна година ги следи постигањата на учениците. Води иднивидуален дневник
во кој ги бележи сите активности од страна на учениците. Наставниците континуирано ги оценуваат учениците преку
примена на разни методи на формативно оценување, како и завршно, сумативно оценување. Исто така, училиштето
води грижа за редовноста на учениците, а доколку некој ученик се забележи дека нередовно ја посетува наставата,
веднаш се реагира. Се повикува родителот, се известува за отсуствата на ученикот, сѐ со цел да се надмине настанатиот
проблем. Доколку на ученикот му се изрекува некоја педагошка мерка, родителот се запознава со тоа. Во случај
ученикот да има 11 и повеќе неоправдани и 101 и повеќе оправдани отсуства, родителот се повикува на советување од
страна на психологот.
Од спроведената анкета со родители, наставници и ученици, може да се заклучи дека скоро на сите тврдења одговорите
се задоволителни, иако како училиште треба да се ангажираме да биде уште подобро, што секако во иднина ќе биде наш
приоритет.
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ИДНИ АКТИВНОСТИ – ПРИОРИТЕТИ




Анимирање на учениците и наставниците кои предаваат во подрачни училишта за учество на натпревари.
Одржување отворени денови на родителите за да им се даде можност за поголема соработка со предметните
наставници во насока на подобрување на успехот и напредокот на учениците.
Следење на постигањата на учениците при премин од еден во друг циклус преку дијагностичко оценување.
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Подрачје 3: Професионален развој
воспитувачите и на раководниот кадар

на

наставниците,

Број на индикатор за квалитет
6.2. Наставни средства и материјали
6.4. Следење на развојните потреби на наставниот кадар
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стручните

соработници,

Самоевалуација на ООУ „Симче Настовски“ Вратница

Подрачје 3: Професионален развој
воспитувачите и на раководниот кадар

на

наставниците,

стручните

соработници,

Собирање на податоци ( II) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр., прашалници,
анкети, набљудувања, разговор, интервју и сл.)
Други методи кои се
користени за собирање
податоци
Увид во архивската
документација

Кој беше вклучен
во собирање на овие
информации
Тимот на СЕУ

Кои информации се собрани?
Индикатор за квалитет 6.2. Наставни средства и

материјали

6.2.1. Опременост на училиштето со стручна литература и
наставни средства и помагала

Анкета со ученици

Училиштето располага со стручна литература, но во скромен број.
Единствениот извор за снабдување е од проектите во кои е вклучено
училиштето и од обуките кои ги посетуваат наставниците. Од
разгледаните материјали, училиштето има стручна литература за
формативно оценување, за иновативни практики во наставата, ИКТ во
наставата и брошури кои им помагаат на наставниците при реализација
на наставата. Но, при директен разговор со наставниците, тие барат да
се снабдат уште со стручна литература со која ќе ја подобруваат
реализацијата на часови (тука спаѓа и имплементацијата на ИКТ во
наставата). Исто така, ќе им овозможи и добри иновативни практики
при реализирање на наставата.
Повеќе училници и кабинети се опремени со компјутери. Во ЦУ
Вратница има 65 копјутери, а во ПУ Јажинце 30 копјутери. Вкупно
има 65 лаптопи за одделенска настава во ЦУ и во подрачните
училишта. Има и интернет конекција, која овозможува примена на
современи методи во наставата. Има потреба од мали компјутерчиња,
затоа што голем број од компјутерчињата се

Анкета со родители
Разговор со наставници
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Тимот на СЕУ
Увид во архивската
документација

расипани и не може да се поправат.
Централното училиште е опремено со современи технички средства:
2 LCD-проектори, електронска табла, интерактивна табла, клип камера,
таблет, печатар, фотокопир. Асистивните уреди за учениците со ПОП се
распоредени според потреба по училиштата. Во ПУ недостасуваат
современи технички средства и помагала, само во ПУ Јажинце и во ПУ
Орашје има LCD-проектор.

6.2.2. Училишна библиотека
Нашето училиште има две библиотеки, една на централното
училиште, една во ПУ Јажинце. Библиотеката во ЦУ Вратница располага со

Анкета со ученици
Анкета со родители
Разговор со наставници

5 102 наслови. Евиденцијата на библиотеката прописно се води, добро е
подредена. Библиотеката располага со многу мал број наслови од стручна
литература. Таа е отворена во периодот од 8 до 12 часот и има читална. Има

потреба од нови лектири од најновите изданија. Библиотеката во ПУ
Јажинце од минатата година почна да се снабдува со книги, но нивниот
број е многу мал. Со директниот разговор со библиотекарката дојдовме
до заклучок дека во оваа библиотека има потреба од лектири по
албански јазик за секое оделение. Исто така, библиотеката има потреба
од лектири по македонски, англиски и по француски јазик.
Недостасуваат и сликовници по сите јазици.

6.2.3. Потрошен материјал
Што се однесува до потрошениот материјал во училиштето, тој се
обезбедува во одредено количество кое не ги задоволува сите потреби
на вработените, поради недостаток на материјални средства. Преку
вклучување и реализација на проекти, училиштето обезбедува
материјали, но тие материјали се многу малку и не ги задоволуваат
потребите.
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Индикатор за квалитет 6.4. Следење на развојните потреби на
наставниот кадар
6.4.1. Професионален развој на наставниците (и на сите вработени)
Семинари, обуки, советувања
кои ги посетиле наставниците

Во училиштето од страна на тимот за професионален развој
изработен е документ „Професионален развој на наставниците –
политика и практика на ООУ ,,Симче Настовски“ Вратница. Од детектираните состојби од самоевалуацијата, интегралните евалуации, прашалници и новините и насоките дадени од Министерството и од основачот
се утврдуваат потребите и приоритетите и се вметнуваат во
програмата за професионален развој.
Преку Стручни активи се спроведуваат активности за професионален развој: интерни обуки / мини семинари / работилници;
дисеминации од проектите; отворени и нагледни часови часови; екстерни
обуки и семинари – од БРО, од проекти. Во училиштето се планира
поединечно следење и напредување на наставниците, нивно
вреднување преку однапред подготвени интерни критериуми,
мотивирање на наставниците за постојано посетување на семинари
и обуки за стекнување на сертификати, вреднување (преку интерно и
преку екстерното оценување на учениците), следење на сите субјекти
во училиштето за нивно поуспешно учество во конференции,
регионални средби, пишани рубрики или статии во стручна литература и др.
За наставниците приправници се одредуваат наставници ментори
кои работат по одредена програма.
Секој наставник поседува педагошки картон, портфолио за
професионален развој кое се пополнува зеднички со психологот.
Училиштето ја почитува законската регулативата за професионален развој, но нема механизми за давање признанија на наставниот
кадар.
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Подрачје 3: Професионален развој
воспитувачите и на раководниот кадар

на

наставниците,

стручните

соработници,

Собирање на податоци (II) кои други методи се користени за собирање на податоци (пр., прашалници,
анкети, набљудувања)
Други методи кои се
користени за собирање
податоци
Анкета со наставници

Кој беше вклучен во
собирање на овие
информации
Тим за СЕУ
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Кои информации се собрани?

Според анкетата реализирана со наставници, 18 (62%) од
анкетираните наставници тврдат дека за поквалитетна настава
имаат потреба од надгледни средства, а 21% од наставниците
тврдат дека за поквалитетна настава имаат потреба од обуки.
Од анкетираните 29 наставници само 2 (7%) тврдат дека
имаат потреба од стручно усовршување за стручни методи по
предмет. Исто така, 2 (7%) од наставниците имаат потреба од
стручно усовршување од областа на ИКТ во наставата.
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Тим за СЕУ
Разговори и дискусии со
наставници
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Од директните разговори со наставниците дојдовме до
заклучок дека тие учествуваат на разни интерни и екстерни
обуки: обуките во рамките на ПИОМ, во кои учествувале
наставници,
психологот
и
директорот;
обуките
за
имплементација на програмата на Кембриџ по предметите
математика и природни науки, во кои учествувале наставниците
по овие предмети; обуките по формативно оценување во кои
учествувале наставниците од оделенска настава; обуките во
рамки на проектот Чекор по Чекор (Со читање до лидерство), во
кои учествувале наставниците, психологот и директорот;
обуките за Техниките на настава, во кои учествувале
наставниците; обуките за Спортски игри во кои учествувале
наставници од одделенска настава, психологот и директорот, и
други обуки по предметна настава.
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Подрачје 3: Професионален развој
воспитувачите и на раководниот кадар

на

наставниците,

стручните

соработници,

Резултати: овде да се даде кратко образложение на клучните јаки страни и слабости
Клучни јаки страни
- Навремено идентификување на потребите и приоритетите за професионален развој и вметнување во
програмата за професионален развој.
- Следење на професионалниот развој на наставниците.
- Во Годишната програма на училиштето е планирано точно кои мерки да се преземат за професионалниот развој.
- Училиштето овозможува стручно усовршување на наставниците преку нивно вклучување во организирани семинари и обуки од
релевантни институции; низ процес на интерни дисиминации, работилници; преку работата на стручните органи.

- Наставниците во нашето училиште сами бараат дополнителни обуки со самофинансирање за нивен професионален развој.
Слаби страни
- Недостаток на надгледни средства и помагала во подрачните училишта.
- Училишната библиотека во ПУ Јажинце не располага со доволен фонд на лектири и книги.
- Недостаток на стручна литература за наставници.
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Подрачје 3: Професионален развој
воспитувачите и на раководниот кадар

на

наставниците,

стручните

соработници,

Анализа на резултатите
Наставниците и стручниот соработниик посетиле одреден број семинари и обуки каде што се здобиле со соодветно
практично знаење кое го користат и употребуваат во наставата. Секој наставник е обучен да ја користи современата техника во
наставата. Недоволна обученост на нововработените наставници за ИКТ во наставата. Има доволен број компјутери и за
користење и употреба на истите. Недоволен број мали лаптопи за учениците од одделенска настава. Централното училиште е
опремено со наставни средства и помагала, а во подрачните училишта недостасуваат.
Фондот на книги сосема не ги задоволува потребите на наставниците, стручните соработници и учениците, а посебно во ПУ
Јажинце.

ИДНИ АКТИВНОСТИ – ПРИОРИТЕТИ
-

Доопремување на ПУ со наставни средства и помагала.
Зголемување на библиотечниот фонд на книги в о П У Ј а ж и н ц е .
Стручните активи да предлагаат теми за обуки кои ќе ги доставуваат до Тимот за професионален развој на наставници.
Планирање и реализирање на нагледни часови од страна на стручните активи.
Редовни консултации со психологот за нивниот професионален развој.
Задожителна дисеминација на посетени семинари, обуки и сл.
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Подрачје 4: Раководење и управување

Број на индикатор за квалитет

7.1. Управување и раководење со училиштето
7.1.1. Управување со училиштето
7.1.2. Раководење со училиштето
7.2. Цели и креирање на училишната политика
7.3. Развојно планирање
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Подрачје 4: Управување и раководење

Собирање на податоци (Кои податоци се собрани? Кои методи се користени?)
2. Обработка на документи

Документи кои се прегледани

Статутот на училиштето
Записници, одлуки и извештаи од
работата на Училишниот одбор
Планот за развој на училиштето
Програмата за работа на
директорот
Интервјуата со наставниците,
родителите и учениците
Интервју со претседателот на УО

Кои информации се собрани

Индикатор за квалитет 7.1.
училиштето
7.1.1 Управување со училиштето

Управување и раководење со

Орган на управување во ООУ „Симче Настовски“ Вратница е Училишниот одбор,
кој согласно Законот за основното образование и Статутот на училиштето и Деловникот
за работа е составен од 9 члена и тоа:
- тројца претставници од редот на наставниците, стручните соработници и
воспитувачите,
- тројца претставници од родителите на учениците,
- еден претставник од МОН и
- двајца претставници од основачот.
По однос на половата застапеност на членовите во Училишнио т одбор:
4претставници се од од женскиот пол, а 5 претставници се од машкиот пол.
Етничкиот состав на членовите на Училишниот одбор е: 6 члена се од македонска
националност и 3 члена се од албанска националност.
Надлежностите на Училишниот одбор се утврдени во Законот за основното
образование, Статутот на училиштето и Деловникот за работа на Училишниот одбор на
училиштето.
Училишниот одбор на својата седница одржана на ден 25.12.2012 година
го донесе Деловникот за работа на Училишниот одбор на ООУ „Симче Настовски“
Вратница бр. 0201-157/2.
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За секоја година има изготвена и усвоена програма за работа на УО.
Состаноците на УО се одржуваат редовно, се водат по однапред изготвен и
доставен дневен ред до секој член на УО (електронски или по пошта) и при тоа се
водат записници од одржаните состаноци. Одговорен да обезбеди присуство на
состаноците е претседателот на УО. Записниците им се доставуваат на членовите на УО
после секоја одржана седница. Сите донесени одлуки се заведуваат во деловодна книга од
страна на секретарот и тие педантно се чуваат во регистер од страна на претседателот на
УО.
Училишниот одбор редовно ги информира за својата работа и другите субјекти вклучени
во воспитно-образовниот процес и при тоа има воспоставено партнерски однос со
раководниот орган на училиштето и другите училишни структури. Училишниот одбор
активно учествува во креирањето на сите училишни политики и дава поддршка на сите
проекти кои се реализираат во училиштето. Училишниот одбор активно учествува во
креирањето политики за еколошка едукација и заштита на животната средина и гради
училишни политики во кои се афирмира инклузивноста на училиштето и
меѓуетничката интеграција во образованието.

7.1.2. Раководење со училиштето
Директорот го застапува и преставува училиштето, одговорен е за законитото
работење и за материјално-финансиско работење на училиштето, ја организира,
планира и ја води работата на училиштето, се грижи за стручното усовршување на
наставниот и стручниот кадар, ја поттикнува и ја следи тимската работа.
Надлежностите на директорот како
раководен орган утврдени се со Законот
за основно образование и со Статутот
на училиштето.

Директорот е од женски пол и е од македонска националност.
За разрешување на тековните проблеми и за преземање и спроведување на
активности поврзани со наставата, директорот свикува Наставнички совет на кој
присуствуваат наставниците и стручниот соработник.
Директорот како орган на раководење соработува со Советот на родителите и
непосредно со родителите на учениците и секогаш кога има потреба или на покана
на одделенските наставници и одделенските раководители присуствува на
родителските состаноци.
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Раководниот орган има стратешка определба заснована врз јасна визија што ги
содржи гледиштата и потребите на сите вклучени страни во животот на училиштето.
Има своја програма за работа во која централно место заземаат постигнувањата на
учениците и подобрувањето на училиштето. Програмата за работа на директорот е
донесена во јануари 2016 г. и е составена од два дела: административно-организаторска
работа и педагошко-инструктивна работа. Цели на оваа програма се: Успешна работа за
нормално одвивање на воспитно-образовната работа, почитување на законската
регулатива и грижа за осовременување на училиштето; Унапредување на воспитнообразовната работа во училиштето. Раководниот орган знае објективно да го оцени
квалитетот на вработените, да го вреднува нивниот придонес во тимската работа,
упешно раководи со промените во образовниот систем и донесува одговорни одлуки.
Раководниот орган, исто така, го поддржува реализирањето на еколошките содржини и
спроведува училишни политики во кои се афирмира инклузивноста на училиштето и
меѓуетничката интеграција во образованието.
Освен Училишниот одбор како орган на управување и директорот како орган на
раководење во училиштето работат и стручните органи: Наставничкиот совет,
Советот на предметните наставници, Советот на одделенските наставници,
Стручните активи.
Стручниот соработник работи според своја програма.
Раководниот тим на училиштето меѓусебно конструктивно соработува и одржува
состаноци по потреба, како и со секојдневни контакти. На официјалните состаноци
членовите, главно, се редовни и секогаш се обезбедува кворум. Состаноците на
раководните тела се закажуваат и се одржуваат согласно Статутот на училиштето и
деловниците за работа.
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Индикатор за квалитет 7.2. Цели и креирање на училишна
политика
Целите на училиштето се во согласност со целите на државната и локалната
образовна политика. Тие произлегуваат од Законот за основно

Статутот на училиштето
Годишната програма за работа на
училиштето
Развојниот план на училиштето
Претходната самоевалуација
Акциони планови
Записници од работата на
Училишниот одбор, Советот на
родители и Наставнички совети
Интервјуата со директорот,
стручната служба, наставниците,
родителите и учениците
Интерни акти

образование, Статутот на училиштето и останатите подзаконски акти што ги има
донесено МОН, како и од насоките кои училиштето ги добива од БРО. Целите се
прецизни и јасни и се фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата и
максимизирање на постигањата на сите ученици. Училиштето има донесено интерни
акти – Интерен правилник за пофалби и награди на учениците со јасни критериуми
по кои се избира првенец на генерацијата во завршното одделение од основното
образование, Правилник за работно воведување и начинот на организирање и
изведување на менторска работа со приправници, Правилник за начинот на водење и
следење на е-дневникот во училиштето, Правилник за упис на првачиња и
формирање на паралелки за прво одделение, Правилник за изрекување на педагошки
мерки на учениците, Кодекс за однесување на учениците, Куќен ред на училиштето и
други слични акти со кои се уредува работата на училиштето.
Креирањето на училишната политика претставува комплексен процес кој опфаќа
повеќе фази на истражување, анализирање и консултирање, со цел за нејзино поуспешно
и поконструктивно креирање, а врз основа на која се изготвува и Годишна програма. При
креирањето на политиките училиштето ги зема предвид и мислењата на родителите и на
учениците. Заради комплексноста на процесот, вклучени се сите вработени, соодветни
тела и служби во училиштето. Училиштето дава поддршка и се грижи за унапредување на
здравјето на учениците преку разни видови активности. Организира предавања на
стручни лица и соодветни организации на теми актуелни и соодветни на возраста на
учениците. Во соработка на Црвен крст од Тетово се организираат предавања и вежби за
заштита од елементарни непогоди.
Тековните проблеми ги решава ефикасно преку индивидуални разговори на
стручната служба во училиштето со учениците, одделенските раководители и
родителите. Училиштето соработува со соодветни институции за остварување на своите
цели како што се: Заводот за ментално здравје на деца и младинци на град
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Скопје, Центарот за социјални грижи, Црвен крст на Р Македонија, МВР, Здравствени
служби и домови со редовно спроведување на систематски прегледи на учениците и
вакцинација. Постојат уште можности за усовршување на ова поле со натамошно
ангажирање на разни хуманитарни и невладини организации, зголемување на
соработката со други училишта и со разни стручни лица и организирање на поголем број
практични активности на локално и на државно ниво.
Училиштето е вклучено во проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието,
па во согласност на тоа се преземаат сите потребни активности. Реализиран е проектот
Забавен училишен спорт од прво до петто одд., проектот – Градиме мостови –
финансиран од ОБСЕ, а реализиран преку МОН. Од проектот за Меѓуетничка
интеграција добиени се мал и голем гранд од чии средства се направени: игралиште во
Јажинце, трибини на спортскиот терен за фудбал во Вратница, реновирање на подот во
училиштето во Орашје. Извршено е реновирање на врати и прозори во училиштето во
Орашје финансирано од училиштето во соработка со Општината. Проект финансиран од
МОН за промена и реновирање на кровот на училиштето во Вратница. Исто така,
училиштето е вклучено и во проектот за Инклузија на деца со посебни образовни
потреби, спроведувајќи ги потребните активности поврзани со овој проект. Се реализира
и проектот – Со читање до лидерство од УСАИД, фондација Чекор по чекор. Тука се
спроведуваат активности за подобрување на математичките и јазичните способности,
испитување на способности – ЕГРА И ЕГМА инструменти, обуки за наставници и работа
на училишните заедници.
Во училиштето се организира дополнитена настава, додатна настава, слободни
ученички активности и учество на натпревари на локално, регионално, државно и
меѓународно ниво.

Индикатор за квалитет 7.3. Развојно планирање
Развојниот план на училиштето
Претходната самоевалуација
Акциски планови за постигање на
поставените барања

Во училиштето постои Развоен план и целите дадени во него се јасни, прецизни и
ја отсликуваат мисијата, визијата и вредностите на училиштето. Наставниците,
учениците и родителите учествуваат при поставувањето на тие цели, а училиштето ги
информира нив за динамиката за нивното реализирање и постигнатите резултати.
Информирањето се врши преку состаноци на стручните органи и тела, преку
наставничко-родителски средби, брошури за
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Записници од работата на
Училишниот одбор, Советот на
родители и Наставнички совети
Интервјуата со директорот,
стручната служба, наставниците,
родителите и учениците
Годишната програма за работа
Извештаи од интерната
евалуација
Пописни листи
Финансискиот план на
училиштето
Увид во опремата и
инфраструктурата

родители, преку локалните медиуми. Во Годишната програма краткорочно се
планираат целите и приоритетите на училиштето за оваа учебна година, а
Развојниот план на училиштето се изработува за четири години. За некои од целите
училиштето има разработено и акциски планови (план за евакуација при случај на
елементарни непогоди).
Во училиштето мисијата и визијата ја отсликуваат заложбата за меѓуетничка
интеграција во образованието.
Мисијата на училиштето е: Промовираме стимулативна и здрава средина за
учење преку примена на разновидни стратегии за учење и современа образовна
технологија, развивајќи ја соработката помеѓу етникумите.
Визијата на училиштето е: Пријатна средина каде што учениците со
задоволство ќе доаѓаат, бидејќи наставата ќе биде современа и приспособена на
нивните потреби. Тоа ќе биде здрава, безбедна и демократска средина во која се
одвива соработката помеѓу етникумите.
Развојното планирање на училиштето се базира врз основа на одредените
приоритети од самоевалвацијата на училиштето и интегралната евал уација на
училиштето, како и насоки кои се добиваат преку собирање и анализирање на
годишните статистички извештаи, пописот на инвентарот, разни службени
писма, информации, дописи и укази од Министерството за образование и наука,
Бирото за развој на образованието, Советот на општината, како и разни укази,
мислења, предлози и одлуки на Училишниот одбор, Советот на родители и
Наставничкиот совет.
Финансискиот план е усвоен на Училишен одбор и одобрен од страна на
директорот за финансиско работење на училиштето.
Обезбедувањето на реалноста во планирањето се врши преку анализа на
реални податоци и согледувања, добиени од различни видови аналитичка
документација, која воедно обезбедува контрола и следење на напредокот.
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Подрачје 4: Управување, раководење и креирање политика

Собирање на податоци ( II) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр., прашалници,
анкети, наблљудувања, разговор, интервју и сл.)
Други методи кои се
користени за собирање
податоци

Кој беше вклучен во
собирање на овие
информации

Кои информации се собрани?
Од извршеното анкетирање на група наставници од кои 10 се од

Прашалник за
наставници

Тимот за
самоевалуација на
училиштето

македонска националност и 10 од албанска националност (7машки и
13 женски) беа собрани следниве информации:
На прашањето Дали раководниот тим добро соработува во
размена на идеи и разрешување на проблеми во училиштето
високи 95% се изјаснија за Да, а само незначителни 5% се изјасниле за

Интервју со директорот,
претседателот на Училиштен
одбор и со родители

Не.
На прашањето Дали доволно се информирани за донесените
одлуки на раководниот тим 90% се изјасниле за Да, а 10% се
изјасниле за Не.
На прашањето Дали кадарот учествува во денесување на одлуки
во училиштето 85% се изјасниле за Да, а само 15% се изјасниле за Не.
На прашањето Дали доволно се информирани за донесените
одлуки на Училишниот одбор 75% се изјасниле за Да, а

Непосредни разговори
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Подрачје 4: Управување, раководење и креирање политика

Собирање на податоци ( II) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр., прашалници,
анкети, наблљудувања, разговор, интервју и сл.)
Други методи кои се
користени за собирање
податоци

Кој беше вклучен во
собирање на овие
информации

Кои информации се собрани?
само 25% за Не.

Прашаллник за наставници

Тимот за
самоевалуација на
училиштето

прашалник за наставници

- Дали раководниот тим добро
соработува во размена на идеи и
разрешување на проблеми во
училиштето?
- Дали доволно се информирани за
донесените одлуки на раководниот
тим?
- Дали кадарот учествува во
денесување на одлуки во училиштето?
- Дали доволно се информирани за
донесените одлуки на Училишниот
одбор?

се
изјаснилле
со ДА

се
изјасниле
со НЕ

95%

5%

90%

10%

85%

15%

75%

25%
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Од извршеното анкетирање на наставниците може да се заклучи
дека, главно, тие се задоволни од работата на раководниот тим
и сметаат дека доволно се информирани и вклучени во
донесувањето одлуки во училиштето.

Интервју со
директор
Интервју со
претседател на
УО

Соработката на Директорот со Училишниот одбор е во
партнерски однос, директорот е известен за сите информации
чекори, одлуки, размена на мислења и соработка и пред да се
донесе одлука на директорот се ориентира според мислењето
дадено од страна на Училишниот одбор.

Интервју со
родители

Претседателот на Училишен одбор нѐ информираше дека работи
според Годишна програма за работа, континуирано со одржување
на седници на Училишниот одбор на кои се расправа за прашања
и теми поврзани со работата на училиштето во согласност со
Законот за основно образование и со Статутот на училиштето.
Претседателот смета дека соработката со раководниот орган е на
највисоко ниво, а сите записници се водат уредно и се доставуваат до сите членови на Училишниот одбор.
Од извршените интервјуа со родителите утврдено е дека
управувањето на управниот и раководниот орган е на високо
ниво и се задоволни од соработката и информирањето од
нивна страна.
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Подрачје 4: Управување, раководење и креирање политика
Резултати: овде да се даде кратко образложение на клучните јаки страни и слабости
Клучни јаки страни:
- Раководните структури имаат јасно поставени цели и план за нивна реализација.
- Раководниот тим ја поттикнува тимската работа, ги поддржува и поттикнува вклучувањата и учествата во проекти и
организира соработката во реализирањето на програмите.
- Училиштето овозможува стручно усовршување на наставниот кадар, стручната служба и на вработените.
- УО редовно ги одржува седниците и има воспоставено партнерски однос со раководниот орган на училиштето и со другите
училишни структури.
- Раководниот орган воспоставува партнерства и соработка со непосредната и пошироката заедница.
- Целите на училиштето се во согласност со државната и локалната образовна политика и се засноваат врз Законот за основно
образование, Статутот на училиштето и Развојниот план на училиштето.
- Училиштето има донесено повеќе интерни правилници со кои се регулира однесувањето на учениците, нивното
наградување и изрекување педагошки мерки, упис на учениците, водење на е-дневник, менторска работа со приправници и
сл.
- Постапката за креирање на училишната политика е преку давање предлози и учество на наставниците во различни тимови.
-

Училиштето ги зема предвид мислењата на родителите и учениците.
Беспрекорна меѓусебна соработка меѓу Директорот на училиштето, Претседателот и членовите на УО.
Континуирана соработка со: Општина Јегуновце, БРО, МОН, ДПИ, ДИЦ, Локална самоуправа.
Високо продуктивна соработка со Заводот за ментално здравје на деца и младинци на град Скопје, Центарот за социјални
грижи, Црвен крст, невладини организации, бизнис-сектори, полиција, амбуланта и училишта со кои има потпишано
меморандум за соработка.

- Постои развојно планирање во училиштето со јасно прецизирани теми.
- Во креирањето на училишната Годишна програма и Програмата за развој на училиштето се вклучени наставниот и
стручниот кадар, директорот, Училишниот одбор, учениците и Советот на родителите.
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Слаби страни:

- Недоволна вклученост на учениците и училишната заедница во решавањето на проблеми во училиштето.
- Постојат правилници кои недоволно се применуваат.
- Ограничени материјално-технички средства за подобрување на инфраструктурата на училиштето.
- Недоволна вклученост на локалната бизнис-заедница и родителите во обезбедување донации и спонзорства за подобрување
на инфраструктурата во учиштето.
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Подрачје 4: Управување, раководење и креирање политика
Анализа на резултатите:

Структурата на управување во училиштето ООУ,,Симче Настовски“ Вратница е УО, кој е составен од 9 члена. Структурата на
раководење во училиштето е Директорот.
УО во училиштето работи согласно Законот за основно образование и Деловодникот за работа на УО.
За сите донесени одлуки се известуваат сите релевантни субјекти во училиштето.
Одговорен за училишното планирање, организирање и менаџирање е Директорот. Во училиштето постојат активности за долгорочно и
краткорочно планирање.
Високо продуктивна соработка меѓу Директорот на училиштето, Претседателот и членовите од Училишниот одбор. Соработката со
Општина Јегуновце, локалната самоуправа, Бирото за развој на образованието, Министерството за образование и наука, Државниот
просветен инспекторат, Државниот испитен центар е континуирано и задоволително. Високо продуктивна соработка со Заводот за
ментално здравје на деца и младинци на град Скопје, Центар за социјални грижи како и локалната заедница.
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-

ИДНИ АКТИВНОСТИ – ПРИОРИТЕТИ

-

-

Потреба од актуелизација на училишната заедница, заради поголемо вклучување на учениците во решавањето на проблеми во
училиштето.
Целосна примена на донесените правилници.
Изнаоѓање на стратегии за мотивирање на локалната бизнис-заедница и родителите во обезбедување донации и спонзорства за
подобрување на инфраструктурата во училиштето.
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Подрачје 5: Комуникации и односи со јавноста
Број на индикатор за квалитет

ТЕМИ

7.1. Комуниукации на ниво на училиште

Состаноци на органи и тела
- состанок на наставнички совет
- состанок на одделенски совет
- состанок на стручни активи
- состанок на тимови на ниво на училиште

7.2. Комуникација на ниво на училиница

Комуникација: наставник – ученик
Комуникација: ученик – ученик

7.3. Комуникација со окружувањето на училиштето

Односи со јавноста:
- Комуникација со МОН
- Комуникација со БРО
- Комуникација со ДПИ
- Комуникција со ДИЦ
- Комуникација со локалната самоуправа
- Комуникација со граѓански здруженија
- Комуникации со бизнис-сектор
- комуникација со други образовни институции во Р
Македонија
- Комуникација со донатори

68
68

Самоевалуација на ООУ „Симче Настовски“ Вратница

Подрачје 5: Комуникации и односи со јавноста
Собирање на податоци (Кои податоци се собрани? Кои методи се користени?)
3. Обработка на документи

Документи кои се прегледани

Кои информации се собрани
Индикатор за квалитет: 7.1. Комуниукации на ниво на училиште
7.1.1. Комуникација директор – вработен

Записниици од Наставнички
совети

Записници од Одделенски
совети

Записници од стручни активи

Комуникацијата на директорот со наставниците се реализира преку училиштен тим,
Наставнички совет, стручни активи и индивидуални средби. Вработените редовно се
информираат за преземените активности од страна на директорот и имаат можност за вклучување
во активностите за одредување и реализација на училишните приоритети. Комуникацијата се
одвива преку следење, анализирање, информирање, координирање, пофалување и заедничко
решавање на прашањата во однос на сите подрачја.

7.1.2. Стручен соработник – наставник
Комуникацијата се одвива преку давање помош и насоки за изготвување на годишните,
тематските и дневните планирања од страна на психологот, преку Наставнички совети,
Одделенски совети и стручни активи. Наставникот добива поддршка при реализација на
дополнителна, додатна настава и вонаставни активности, индивидуални разговори, проекти,
семинари, посета на часови, сертификација, помош на приправници како и преку заедничко
работење со стручните тимови во училиштето.

7.1.3. Комуникација наставник – наставник
Повеќето од наставниците соработуваат меѓу себе од иста или различна група на предмети.
Комуникација на наставниците е преку размена на искуства и идеи на ниво на стручни активи,
отворени часови, дисеминација по спроведени обуки на ниво на училиште и при реализација на
проекти, а најмногу при реализирање на активностите од проектот МИО.
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7.1.4. Комуникација наставник/стручен соработник со административно-технички
персонал Соработката меѓу наставникот / стручениот соработник и административно-техничкиот
персонал се остварува со навремени информации за законските измени кои се од интерес на
вработените и достапност до информации за непречено реализирање на работните обврски.
Се врши постојано сервисирање на опремата и наставните средства од страна на хаусмајсторот, а се води и грижа за хигената во училиштето.
7.1.5. Комуникација на состаноците на Наставничкиот совет, одделенските
совети и стручните активи
Состаноците на Наставнички совет, Одделенски совет, Стручен актив на одделенски и Стручен актив
на предметни наставници се одржуваат според претходно направен план и програма кои се дел од
Годишната
програма
за
работа
на
училиштето
со
учество
на
сите
наставници од македонски и од албански наставен јазик.
На состаноците секој има право да го каже своето мислење, да биде сослушан, а одлуките
се донесуваат со мнозинство гласови.
Од увидот во записниците од стручни активи е констатирано дека во училиштето
функционираат: Стручен актив на одделенски наставници, Стручен актив на предметни
наставници и Стручен актив на наставници кои предаваат во посебна паралелка. Во сите
членуваат наставници од македонски и албански наставен јазик, кои заеднички ги
реализираат предвидените активности од програмата.

Индикатор за квалитет: 7.2. Комуникација на ниво на училница
Евиденција од посетени
часови од страна на
директорот и психологот
Годишен извештај за работата
на училиштето
Записници од извршени
посети од страна на
компетентни лица од БРО и
ДПИ
Списоци на ученици
кои учествуваат во
проекти
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7.2.1. Комуникација ученик – ученик
На транспарентен и демократски начин се врши избор на претставниците во ученичките
заедници. Учениците остваруваат комуникација и интеракција преку работа во парови и групна
работа. Главно се организираат работилници за почитување на различностите. Од анализата на
списоците на ученици кои учествуваат во проекти се добиени следните резултати: во проектите
се вклучени ученици од мешан етнички состав и мешана полова структура според критериумите
дадени од самиот проект (ист број ученици од двата наставни јазика од соодветната возрасна
група).

7.2.2. Комуникација наставник – ученик
Од анализата на евиденцијата од посетени часови од страна на директорот и психологот може да
се заклучи дека повеќето наставници ги мотивираат и поттикнуваат учениците со користење на
разновидни методи, форми и стратегии во наставата и преку пофалби на точните одговори преку
благовремена повратна информација.

Самоевалуација на ООУ „Симче Настовски“ Вратница

Најголемиот број од наставниците го почитуваат мислењето на учениците, ги ислушуваат, а
нема наставник кој ги критикува и омаловажува учениците.

- Наставниците целосно го почитуваат мислењето на ученикот.
- Најдобра слика за комуникацијата наставник – ученик се гледа при посета на нагледни
часови и часови за сертификација.
- Од анализата на записниците од извршени посети од страна на компетентни лица од
БРО и ДПИ добиени се следните резултати:
- Интеракцијата со учениците во предметна настава е во насока на промовирање на
учењето и градење доверба меѓу наставниците и учениците. Учениците се поттикнуваат
активно да учествуваат во наставата. Наставниците од одделенската настава редовно ги
пофалуваат учениците. Учењето во одделенска настава е доволно активно и се користи
ИКТ за време на наставен час. Истата динамичност и работна атмосфера е застапена и во
предметна настава, но понекогаш наставниот процес се реализира и класично. Најголем
број наставници во предметна настава користат различни интерактивни техники на
поучување и оценување.
- Комуникацијата наставник – ученик кај повеќето наставници е двонасочна и контролирана.
7.2.3. Комуникација стручен соработник – ученик
Учениците потполно се информирани за дејноста што стручниот соработник ја извршува
во училиштето. Учениците имаат потполна слобода да побараат помош и поддршка од
стручниот соработник доколку се соочат со каков било проблем. Стручниот соработник дава
информации и спроведува активности при професонална ориентација како и ги информира за
нивните права и обврски како и активности кои ги планира училиштето. За подобрување на
успехот, редовноста и дисциплината стручниот соработник редовно организира советување за
учениците.

.
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Индикатор за квалитет 7.3. Комуникација со окружувањето на училиштето
7.3.1. Комуникација со родителите на учениците
Примероци од склучени
договори
Записници

Училиштето активно комуницира со родителите преку родителскисредби, индивидуални и заеднички,
Совет на родители, работилници и проекти и организирање посети надвор од училиштето.

7.3.2. Kомуникација со институции од централно ниво: МОН; БРО; ДПИ;
ДИЦ
Училиштето има континуирана соработка со релевантните инстиуции од областа на воспитнообразовната дејност преку посетување на семинари, обуки и проекти организирани од МОН и БРО.
Соработката со ДПИ се остварува преку редовните контроли од страна на просветните инспектори за
воспитно-образовната работа во училиштето и педагошката евиденција и документација. ДИЦ
соработува со училиштето преку спроведување на екстерното и интерното проверување на учениците.

7.3.3. Комуникација со институциите од Локалната самоуправа –
Градоначалник, општински совет и јавни установи
Комуникацијата на училиштето со Градоначалникот и со Советот на општината се остварува преку
членовите на Училишниот одбор кои се избрани од Советот на општината, и преку секторот за
образование во општината. Соработката со локалната самоуправа може да биде преку реализирање на
проекти кои се значајни за подобрување на условите за работа на училиштето.

7.3.4. Комуникација со други образовни институции во РМ и странство
Училиштето соработува со основните училишта од околината (ООУ „Александар
Здравквски“ – Јегуновце, ООУ „Шемшово“ – Шемшово, ООУ „Фаик Коница“ –
Доброште, ООУ „Кирил Пејчиовиќ“ – Теарце и др.).
Училиштето има потпишано меморандуми за соработка со 4 партнер училишта во
рамките на ПМИО со кои се реализираат повеќе активности од меѓуетнички
карактер: ООУ „Илинден“ – Крива Паланка, ООУ „Славко Лумбаркоовски“ –
Новаци, ООУ „Кочо Рацин“ – Прилеп, ООУ „Фаик Коница“ – Доброште.

7.3.5. Комуникација со граѓански здруженија и донатори
Училиштето делумно остварува комуникација со граѓански здруженија и донатори при реализација на
одредени проекти.

Примероци од склучени
договори

7.3.6. Комуникација со бизнис-сектор
Комуникацијата со донаторите во училиштето не ги задоволува потребите
поради мала бројност на ученици, поради што училиштето треба да проектира
добра политика во однос на оваа точка.

- Од прегледаните примероци од склучени договори се добиени следните
резултати:

училиштето има потпишано, склучено договори и меморандуми за
соработка со повеќе организации. Овие договори се во интерес на училиштето
за подобрувањето на квалитетот на наставата и поголем бенефит за учениците.

Списоци на осигурени ученици

- По прегледаните списоци на осигурени ученици констатирано е дека
учениците се осигурени во Триглав – осигурување и тоа 30% од вкупниот број.

Подрачје 5: Комуникации и односи со јавноста
Собирање на податоци ( II) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр., прашалници,
анкети, наблљудувања, разговор, интервју и сл.)
Други методи кои се
користени за собирање
податоци
Разговор со директорот
(наставнички совет)

Кој беше вклучен во
собирање на овие
информации

Кои информации се собрани?
7.1 Комуникација на ниво на училиште
Комуникација: на состаноци на органи е тела

Тим за
самоевалуација

а) Наставнички совет
Од разговорот со директорот е констатирано дека наставничките
совети се одржуваат навремено. Првиот наставнички совет се одржува
во месец август. Обично се одржуваат четири наставнички совети во
текот на целата година, но понекогаш може и повеќе зависно од
потребите. На наставничкиот совет се дискутира за проблемите по
одделенија, за успехот на учениците, средување на педагошката
евиденција, наставната програма, распоред на часови, полугодишни и
годишни извештаи, се донесуваат и одлуки и тековни работи.

б) Одделенски совет
Набљудување, разговор со
директор и наставници
(одделенски совет)

Од разговорот со Директорот, психологот и наставниците заклучено е
дека одделенските совети се одржуваат пред секоја родителска средба.
Одделенските совети се одржуваат четири пати годишно. На
одделенскиот совет, одделенските раководители ги изнесуваат:

Разговори со претседатели
на стручни активи

успехот и редовноста на учениците, дискутираат на различни теми,
даваат предлози, донесуваат заклучоци за следни чекори за
подобрување на наставата.

в) Стручни активи

Разговори со
координатори на
тимовите

Од разговорите со претседателите на Стручните активи се
добиени следните податоци:
Стручните активи се поделени на Стручен актив на одделенски
наставници, Стручен актив на предметни наставници и Стручен
актив на наставници кои предаваат во посебна паралелка. Во нив
членуваат сите наставници без разлика на етничката припадност, а
одлуките се донесуваат заеднички. На состаноците се работи според
подготвена програма за работа на Стручниот актив, што претставува
дел од Годишната програма за работа на училиштето.

г) Училишни тимови
Од разговорите со координаторите на училишните тимови се
дојде до заклучок дека училишните тимови се составени од
наставници од одделенска и предметна настава од МНЈ и АНЈ, а како
задолжителни членови се директорот и психологот. Благодарение на
многу проекти во кои е вклучено училиштето, соработката е на
одлично ниво во училиштето и вон училиштето.

Разговори со
наставници, ученици,
стручна служба,
директор

5.2. Комуникација на ниво на училиница
а) Комуникација: наставник - ученик
Од спроведените разговори со директорот, психологот,
наставниците и учениците се добиени следните резултати:
- Соработката е на високо ниво меѓу наставниците и учениците,
а најмногу со одделенските раководители и со наставниците кои ги
одржуваат СУА. Наставниците се секогаш подготвени да им помогнат на учениците, без разлика дали имаат потешкотии во учењето
или од некои други различни причини. Исто така, и учениците во
секое време се подготвени да побараат помош. Наставниците
навремено реагираат на проблемите кои наидуваат во одделенијата.
Учениците, исто така, се вклучени во проекти од страна на наставниците.
б)Комуникација: ученик – ученик
Кај учениците постои соработка било да се од иста етничка
припадност или од различна етничка припадност. Кај учениците,
исто така, постои соработка и со ученици од различни училишта.
Нашите ученици се дружељубиви, исто така, и учениците кои се
со посебни потреби а со инклузија, се вклучени во редовни
паралелки, се прифатени од страна на соучениците исто како и
учениците од посебната паралелка

Разговор со директор
Разговор со
претставници на МОН,
БРО, ДПИ

Разговор со директор,
стручна служба,
претставници на
граѓански здруженија
Разговор со директор
Разговор со директор и
стручна служба

5.3. Комуникација со окружувањето на училиштето
а) МОН , БРО, ДПИ, ДИЦ
Комуникацијата со окружувањето на училиштето е на високо ниво.
 МОН – училиштето е навремено информирано за сите активности
што се реализираат и навремено се испраќаат потребните
податоци.
 БРО – неколку наставници беа посетени од страна на советници
од БРО и добија високи оценки, што им овозможува понатамошен
кариерен и професионален развој.
 ДПИ – Повеќе пати нашето училиште беше посетено од страна на
државни просветни инспектори и тоа од различни причини:
1. Состојбата на децата роми во сите училишта каде што има деца
со посебни образовни потреби;
2. Состојбата на компјутерска опрема во основните училишта од
проектот „Компјутер за секое дете“ ;
3. Екстерното проверување на учениците и слично.
 ДИЦ – училиштето е навремено и редовно информирано и
навремено се доставуваат списоците за екстерно и интерно
тестирање. Училиштето редовно праќа извештаи по секое
екстерно тестирање, а доколку се појават одредени проблеми при
екстерното тестирање навремено се решаваат. Соработката е на
одлично ниво.

б) Локална самоуправа
Постои одлична соработка со градоначалникот и со претставникот
за образование од општината. Редовно се покануваат и учествуваат во
настани организирани од училиштето. Се промовираат постигнати
резултати од различен вид, исто така, се промовираат и проектни
активности. Училиштето има соработка со општината за реализација
на еколошката програма на локално ниво со потпишување на
Меморандум за соработка.
в) Граѓански здруженија
Училиштето соработува со повеќе граѓански организации и
здруженија, како што се: USAID, МЦГО, Ресурсен центар за деца со
посебни потреби, Здружение Среќен живот – Тетово, „Отворете ги
прозорците“, преку проекти и преку финансиска помош за
училиштето.

г) Бизнис сектор
Училиштето соработува со неколку претпријатија од
непосредната околина: Лијо-текс – Вратница, ИГМ – Вратница,
во обезбедување помош и подароци за учениците со посебни
потреби.

д) Други образовни институции во Р Македонија и странство









Училиштето соработува со основните училишта од околината (ООУ
„Александар Здравквски“ – Јегуновце, ООУ „Шемшово“ – Шемшово,
ООУ „Фаик Коница“ – Доброште, ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ –
Теарце и др.) во организирање заеднички обуки и прослави.
Училиштето има потпишано меморандуми за соработка со 4 партнер
училишта во рамките на ПМИО со кои се реализираат повеќе
активности од меѓуетнички карактер:
ООУ „Илинден“ – Крива Паланка
ООУ „Славко Лумбаркоовски“ – Новаци
ООУ „Кочо Рацин“– Прилеп
ООУ „Фаик Коница“ – Доброште

Подрачје 5: Комуникации и односи со јавноста
Резултати: овде да се даде кратко образложение на клучните јаки страни и слабости
Клучни јаки страни
Училиштето има солидна и континуирана соработка со МОН, ДПИ, ДИЦ, БРО, локална самоуправа
Комуникацијата на ниво на училиште е на високо ниво
Соработката е на високо ниво меѓу наставниците и учениците, а најмногу со одделенските раководители и со
наставниците кои ги одржуваат СУА.
Помеѓу учениците постои соработка било да се од иста етничка припадност или од различна етничка припадност
или да се ученици од различни училишта.
На високо ниво е соработката со локалната самоуправа, со граѓански здруженија, бизнис-сектор, со други образовни институции во
Р Македонија и со донатори.

Слаби страни
Соработката со родителите е добра, меѓутоа не е на високо ниво

Подрачје 5: Комуникации и односи со јавноста
Анализа на резултатите:
Наставниците 86% се изјасниле дека се информирни за преземените активности од страна на директорот.
59% од наставниците потполно се согласуваат дека раководниот тим добро соработува во размена на идеи и разрешувања на проблеми во
училиштето,а 36% делумно се согласуваат. 72% од наставниците потполно се согласувват дека кадарот учествува во донесување на одлуки во
училиштето, а 22% делумно се согласуваат. 86% од наставниците се изјасниле позитивно дека стручниот соработник дава помош и насоки за
изготвување на планирањата. 90% се изјасниле позитивно дека добиваат поддршка и помош при реализација на програмата. 41% од наставниците
соработуваат меѓу себе од иста група на предмети, а 55% од различна група на предмети, а 4,55 воопшто не соработуваат. 60% од наставниците
секогаш навремено се информирани за законските измени кои се од нивни интерес. 27% ретко се информирани. 86% наставници сметаат дека се води
грижа за хигиената во училиштето, а 13% ретко. 86% од наставниците сметаат дека редовно се одржуваат плнираните состаноци на Наставничкиот
совет, одделенските совети и стручните активи.
83% од родителите се изјаснија дека редовно присуствуват на родителските средби, а 17% не. 83% од родителите се изјаснија дека наставниците
ги почитуваат индивидуалните карактеристики на учениците, а 12% делумно се согласуваат, 4,16% не се согласуваат. 100% од родителите се
изјаснија дека редовно се информирани за редовноста на учениците. 95% од родитетите се изјаснија дека училиштето е доволно отворено за нив. 85%
од родителите сметаат дека училиштето го потикнува учеството на учениците, родителите и заедницата во училишниот живот, а 4,16 не. 83% од
родителите сметаат дека екскурзитте се организираат во согласност со нив, а 16,66% не. 96% од родителите сметаат дека децата учат за применување
на култура, традиција од другите етнички малцинстава.
96% од учениците се изјаснија дека редовно ги известуваат родителите за родителските состаноци. 82,605 од учениците се изјаснија дека редовно
добиваат известувања од страна на наставниците за својот напредок, 13% понекогаш, а 4% не добиваат. 78% од учениците при работа на часовите или
на проектни активности ги вклучуват сите ученици, а 22% некои ученици. 78% од учениците сметаат дека се информирани за работите кои се во
нивен интерес, 9% не, 13% не знам. 91% од учениците сметаат дека во училиштето во секое време може да се обратат за помош во стручната служба,
а 9% не. 100% од учениците се изјаснија дека им е убаво се дружат со своите ученици; 87% кога наставникот ќе ги пофали, а 13% не; 87% кога ќе
добијат добра оценка, а 13% не и 100% кога работат тимски. 74% од учениците се изјаснија дека во училиштето соучениците не го игнорираат, а 17%
ретко. 87% од учениците сметаат дека учениците не го исмејуваат никогаш, а 13% ретко. 95,65% од учениците се изјаснија дека наставниците не го
навредуваат никогаш, 4,34% ретко.
74% од учениците се изјаснија дека никогаш не се чувствуваат несигурни, запоставени и исплашени, а 17% ретко и 4,34 често.
83% од учениците сметаат дека меѓусебниот однос на заемното почитување на учениците без разлика на пол, раса, национална, социјална и
верска припадност е коректна, а 4,34, делумно коректна, 8,69 некоректна.

ИДНИ АКТИВНОСТИ – ПРИОРИТЕТИ
Подобрување на комуникацијата меѓу наставниците, учениците и нивните родители преку креирање профили на
социјалните мрежи, форуми и дискусиони групи и назначување на стручните активи како одговорни.

Креирање на електронска (on-line) колаборативна платформа со прашања и предлози.

Подрачје 6: Училишна клима и култура
Број на индикатор за квалитет
5.1. Училишна клима и односи во училиштето
5.1.1. Углед/имиџ на училиштето
5.1.2. Кодекс на однесување
5.1.3. Здрава училишна клима
5.1.4. Поведение и дисциплина во училиштето
5.1.5. Партиципација на учениците во решавање на проблеми и донесување одлуки
.
5.2.Промовирање на постигањата
5.2.1. Промовирање на личните постигања на учениците
5.2.2. Промовирање на постигањата во име на училиштето
5.3.Еднаквост и правичност
5.3.1 Познавање на правата на децата
5.3.2. Еднаков и правичен третман на сите ученици
5.3.3. Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот

Собирање на податоци (Кои податоци се собрани? Кои методи се користени?)
4. Обработка на документи

Документи кои се
прегледани

Кои информации се собрани
Индикатор за квалитет 5.1: Училишна клима и односи во училиштетo

Кодекс на однесување

Психолошкопедагошка
евиденција

Дневници

Годишен извештај на
училиште

Годишна програма на
училиштето

Записници од родителски
средби

5.1.1. Углед/имиџ на училиштето
Училиштето е препознатливо според високиот квалитет на работа и постигањата на учениците во различни
области, како и според остварувањето на визијата и мисијата на училиштето.
5.1.2. Кодекс на однесување
Училиштето има Кодекс на однесување за учениците, наставниците, стручниот соработник, директорот и
административно-техничкиот персонал и со него се запознаени сите структури во училиштето. Училиштето има
и усвоен куќен ред.

5.1.3. Здрава училишна клима
Во училиштето владее позитивна клима како резултат на континуираната соработка меѓу
наставниците; наставниците и учениците; наставниците, стручниот соработник и раководниот кадар.
Постои клима на заемно почитување и рамноправен третман меѓу структурите во училиштето.
5.1.4. Поведение и дисциплина во училиштето
Учениците и вработените ги почитуваат усвоените правила на однесување на училиштето. За
време на наставата и воннаставните активности постои работна атмосфера, а вработените се грижат за
однесувањето и безбедноста на учениците за време на одморите, приемот на учениците и нивното
заминување од училиштето. Вработените претставуваат позитивен пример за учениците и успешно се
справуваат со проблемите поврзани со дисциплината и редовноста на учениците. Училиштето
соодветно го применува правилникот за изрекување педагошки мерки. Раководителите на паралелките
ги изрекуваат навремено и постапно педагошките мерки.
5.1.5. Партиципација на учениците во решавање на проблеми и донесување на одлуки
Училишната заедница партиципира во донесувањето одлуки и решавање проблеми во текот на
наставниот процес.

Индикатор за квалитет 5.2: Промовирање на постигањата
Годишна програма за работа
на училиштето
Изложени трудови, пофалници
и награди од натпревари на
учениците
Примери на промовирани
активности во медиумите за
постигањата на учениците
Веб-страница на училиштето
Фејсбук профил на
училиштето

5.2.1. Промовирање на личните постигања на учениците
Во училиштето има изложени трудови од ученици на ѕидовите во ходниците. Исто така, има истакнато
пофалници, дипломи и признанија од учество на натпревари и манифестации. Училиштето поседува своја вебстраница и фејсбук профил на кои редовно се промовираат постигањата на учениците.
5.2.2. Промовирање на постигањата во име на училиштето
Училиштето води политика за поттикнување на наставничкиот кадар и учениците за учество на различни
натпревари од локален, регионален, државен и меѓународен карактер. Училиштето има развиен систем за
наградување на учениците кои постигнале успех и за наставниците кои го помогнале тоа во сите области.
Училиштето континуирано информира и промовира реализирани еколошки активности.

Собирање на податоци (II) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр., прашалници, анкети,
наблљудувања, разговор, интервју и сл.)
Други методи кои
се
користени за
собирање
податоци
Анкета со
родители

Разговори,
дискусија со
наставници и
педагошкопсихолошка
служба

Кој беше вклучен
во собирање на овие
информации
ТИМ за СЕУ: Подрачје
Училишна клима и
односи во училиштето

Кои информации се собрани?

Резултати од спроведена анкета
Според спроведените анкетни прашалници за родители со кои беа опфатени вкупно 19
родители, од кои 10 од македонска етничка припадност и 9 од албанска етничка припадност
ги добивме следниве резултати:
Како јака страна на училиштето со 100% позитивни одговори е дека училиштето се
грижи за здравјето и безбедноста на учениците.
78,9% од родителите се изјасниле согласно дека се задоволни од севкупната
организација во училиштето, 21,05% делумно се согласиле.
Во однос на прашањето дека учениците во училиштето не се малтретирани и
вознемирувани, 89,4% од родителите се изјасниле дека се согласуваат, 5,2% делумно се
согласуваат и 5,2% не се согласуваат.
Во однос на прашањето за информираноста на родителите за трошоците во училиштето
и за училишниот буџет, 36,8% се изјасниле позитивно, а 63,1% се изјасниле негативно.
Со позитивен одговор дека се согласуваат со тоа дека наставниците ги почитуваат
индивидуалните карактеристики на учениците се 84,2% од родителите и 15,7% од
родителите дека делумно се согласуваат во однос на ова прашање.
78,9% од родителите се изјасниле позитивно дека во училиштето се негува
мултикултурализмот, додека, пак, 21% се изјасниле дека не знаат.

Анкета со
наставници

ТИМ за СЕУ: Подрачје
Училишна клима и
односи во училиштето

Резултати од спроведена анкета
Според спроведените анкетни прашалници за наставници со кои беа опфатени вкупно
19 наставници од кои 10 од македонска етничка припадност и 9 од албанска етничка
припадност ги добивме следниве резултати:
Како јака страна на училиштето може да се потенцира 100% позитивни одговори за
чувството на безбедност и сигурност на наставниците во училиштето.

Разговори,
дискусија со
наставници и
педагошкопсихолошка
служба

15% од наставниците позитивно одговориле дека училиштето поседува посебна
политика за рамноправен третман на вработените додека 15,7 % дале негативен одговор, а
5,2% не знаат.
Во однос на прашањето дали постои професионална соработка меѓу вработените 16%
од наставниците се изјасниле позитивно, 3% негативно и 1% не знаат.
Како позитивна страна на училиштето, исто така, би се издвоил големиот процент на
позитивни одговори од 94,7% во врска со авторитативно справување на вработените со
проблемите околу дисциплината и незначителен негативен одговор од 5,2%.
Во однос на подеднаквата вклученоста на наставниците во училиштето во процесот на
едукација (посета на семинари и обуки) 63,1% се согласуваат, а 36,8% делумно се
согласуваат.
17% од наставниците позитивно одговориле дека во училиштето постои јасно определен
систем на права и одговорности и тој им е јасен на сите вработени и ученици додека 1 %
дале негативен одговор, а 1% не знаат.

Анкета со ученици

ТИМ за СЕУ: Подрачје
Училишна клима и
односи во училиштето

Резултати од спроведена анкета
Според спроведените анкетни прашалници за ученици со кои беа опфатени вкупно 20
ученици од кои 13 ученици од македонска припадност и 7 ученици од албанска припадност
ги добивме следниве резултати:

Разговори,
дискусија со
ученици,
наставници и
педагошкопсихолошка
служба

Како јака страна е тоа дека 100% од учениците се изјасниле дека ги знаат своите права и
обврски во училиштето.
84,2% се изјасниле дека секогаш во училиштето се чувствуваат безбедно, а 21,2%
понекогашне се безбедни.
Во училиштето се негува мултикултурализмот. Позитивно се изјасниле 84,2%, а 21,1%
не знаат.
Во однос на прашањето: Наставниците имаат еднаков и правичен третман кон сите
ученици, 84,2% се изјасниле позитивно, а 15,8% негативно.
68,4% од учениците позитивно се изјасниле за можност да го искажат своето мислење, а
36,8% делумно се согласуваат.
Во однос на прашањето дали учествуваат во донесувањето на одлуки за решавање на
проблеми 63,2% се согласуваат, а 42,1% делумно се согласуваат.
89,5% од учениците се согласуваат дека вработените авторитативно се справуваат со
проблемите околу дисциплината, а 15,8 не се согласуват.
Во однос на прашањето Дали постои возрасен во училиштето во кој има доверба и на кого
може да се обрати за помош, позитивно се изјасниле 84,2%, а делумно се согласуваат
21,1%.

Резултати: овде да се даде кратко образложение на клучните јаки страни и слабости
Клучни јаки страни
 Позитивна клима и култура во училиштето.
 Родителите редовно се информирани за редовноста на нивното дете.
 Училиштето се грижи за безбедноста и здравјето на учениците.
 Се почитува дежурството од страна на наставниците.
 Вработените се справуваат со проблемите околу дисциплината.
 Учениците ги знаат своите права и обврски во училиштето.
Слаби страни
 Родителите делумно се информирани за трошоците на училиштето и за училишниот буџет.

Анализа на резултатите:
Според направените анализи на спроведените анкети на наставници, родители и ученици и според прегледаните училишни
документи и направени интервјуа со наставници и педагошко-психолошка служба од страна на тимот за самоевалуација на
училиштето: Подрачје – Училишна клима и односи во училиштето, произлегоа повеќе позитивни страни со мали исклучоци. Од
добиените анализи за ова подрачје нашиот тим дојде до заклучок дека во училиштето постои позитивна клима за работа. Како
други најјаки страни се редовното информирање на родителите за редовност и присуство на нивните деца во училиштето, на
учениците им се допаѓа училиштето и училиштето се грижи за здравјето и безбедноста на учениците.
Единствена слаба страна на училиштето во врска со ова подрачје би ја издвоиле делумната информираност на родителите за
трошоците во училиштето и училишниот буџет.

ИДНИ АКТИВНОСТИ – ПРИОРИТЕТИ

Претседателот на Училишниот Одбор да им потенцира на членовите од Училишниот одбор кои се претставници од
родителите редовно да ги информираат останатите родители за трошоците во училиштето и училишниот буџет.

Подрачје 7: Соработка со родителите и со локалната заедница
Број на индикатор за квалитет

5.4. Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница
5.4.1. Соработка на училиштето со родителите
5.4.2. Соработка на училиштето со локаклната заеднца
5.4.3. Соработка на училиштето со деловната заедница и граѓанските здруженија

Подрачје 7: Соработка со родителите и со локалната заедница
Собирање на податоци (Кои податоци се собрани? Кои методи се користени?)
5. Обработка на документи

Документи кои се прегледани
Извештај за работата на
училиштето (полугодишен и
годишен)
Записници од Совет на
родители
Записници од родителски
средби
Анкети и интервјуа со
директор, родители, наставници и
стручна служба
Планирање на групни и
индивидуални родителски средби
Педагошка евиденција и
документација (табела, распоред за
консултативни и информативни
разговори)
Записници и одлуки од
состаноци од Советот на
родители
Записници и одлуки од
состаноци од Училишниот одбор

Кои информации се собрани
Индикатор за квалитет 7.1. Партнерски однос со родителите и

со локалната и деловната заедница
Во нашето училиште постојано ги поттикнуваме родителите да се вклучат во
образовниот процес на своите деца, во активностите на училиштето и во донесувањето
одлуки.
Се организираат редовни групни родителски средби на секое тримесечие,
полугодие и вонредни родителски средби по потреба. Исто така, постојано се
организираат и индивидуални родителски средби.
Родителите се вклучени во воспитно-образовниот процес и преку учество во
Советот на родители и Училишен одбор.
Советот на родители секоја година изработува своја програма за работа и работи
според неа. Во Советот на родители членуваат родители кои претходно се избрани на
родителски средби и преку нив се афирмира и збогатува севкупното функционирање
на училиштето. Родителите се вклучени во повеќе важни одлуки кога тоа се однесува
за интересот на учениците. Се поттикнуваат да учествуваат во работилници и
предавања организирани од страна на училиштето. Родителите на децата со посебни
потреби може целосно да се вклучат во образовниот процес на нивните деца. Сите
родители може да даваат свои сугестии, предлози, насоки и идеи.
Наставниците планираат отворени часови на кои се поканети родители, стручни
соработници и претставници од БРО.

Записници за родителски
средби на ниво на паралелки
Анкети со родители за
изборен предмет, екскурзии,
ученички натпревари
Документација за добиени
спонзорства и донации
Организирање на трибини,
дебати, предавања на родителите на
учениците од IX одд.
Разгледување на конкурси за
запишување
Организирање на забавно
полуматурско попладне

За напредувањето на учениците таленти се изготвуваат посебни програми и им се
доделуваат на свечен начин.
Наставниците организараат Новогодишен хепенинг и Велигденски панаѓур во
кои активно се вклучени и учествуваат родителите заедно со нивните деца.
Фотографии и изработки од овие средби редовно се истакнуваат во холот на
училиштето, како и на фејсбук и на веб-страницата на училиштето.
Родителите за постигнатиот успех на учениците се информираат преку едневник. За тековните информации родителите добиваат писмено известување и тоа
за: полуматура, изборни предмети, екскурзии, исхрана и друго. Родителите (лекари,
пожарникари, сообраќајци) се поттикнати активно да се вклучат во наставниот
процес преку презентирање на конкретни теми или преку посета на нивните работни
места.
Училиштето активно учествува во организирани активности во локалната
средина и во други образовни институции. Училиштето постојано соработува со
локалната заедница преку организирање разни спортски натпревари и манифестации
од општината во кои земаат учество наши ученици.
Систематски прегледи, стоматолошки прегледи, залевање на заби, имунизација
на учениците се одвива во соработка со Здравствен дом, Завод за ментално здравје
Скопје и Медицински центар Тетово.
Училиштето соработува и со медиуми РТВ Кисс – Тетово, ТВ Алфа и ТВ Коха.
Училиштето соработува и со невладини организации „Отворете прозорците“,
МЦГО, МЦМС, USAID, OXO, ОПСЕ.
Училиштето соработува со Институции од областа на образованието и
културата: локална библиотека „Светлина – Дрита“, Дом на култура – Тетово, МОН,
БРО, ДПИ, ЕЛС – Сектор за основно образование , ООУ „Александар Здравковски“
Јегуновце, ООУ „Кирил и Методиј“ Тетово, ООУ „Шемшово“, ООУ „Илинден“
Крива Паланка, ООУ „Славко Лумбаркоски“ Новаци.
Училиштето, исто така, соработува и со Локалната заедница Општина
Јегуновце, бизнис заедница (Лиотекс – Вратница, Погон – Вратница, месно
население, МВР – полициска станица Теарце.

Педагошко-психолошката служба врши тестирање на учениците од деветто
одделение со тестови за професионална ориентација за да им овозможи на учениците
полесно да се определат за изборот на средно училиште.
Училиштето соработува со други основни училишта на територијата на општината
и државата. Партнер училишта: Прилеп, Крива Паланка и Новаци, Битола.
Пред крајот на учебната година се реализираат посети од средните училишта кои
вршат презентација и претставување пред учениците од деветто одделение.

Подрачје 7: Соработка со родителите и со локалната заедница
Собирање на податоци ( II) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр., прашалници,
анкети, наблљудувања, разговор, интервју и сл.)
Други методи кои се
користени за
собирање податоци

Кој беше вклучен
во собирање на овие
информации
ТИМ за СЕУ

Прашалник
за родителите

Кои информации се собрани?
Според
прибраните
податоци од анкетите за
родители
78%
од
анкетираните потполно се
согласуваат
дека
училиштето секогаш е
отворено за соработка и
има
воспоставено
партнерски
однос
со
родителите.
83% од родителите се
запознаени со Годишната
програма,
Наставните
планови и програми по
предмети и одделенија и со
програмата за работа на
Советот на родители на
паралелката.

as

61%
од
родителите
придонесуваат
во
организација и реализација на
разни манифестации и јавни
настани по разни поводи и
присуствуваат на излети и
екскурзии.
64% од родителите се согласуваат
за еднаш во месецот да се
организира приемен ден за
индивидуални разговори меѓу
наставниците и родителите на
учениците.
Според анкетираните 89% од
родителите се согласуваат
дека
училиштето
го
поттикнува
учеството
на
учениците,
родителите
и
заедницата во училишниот
живот.
78% од родителите сметаат дека
нашето училиште има одлична
соработака
со
Локалната
самоуправа и со воспитнообразовните
институции
од
областа
на
културата,
претпријатија и други органи и
организации.

89% од анкетираните родители се
согласуваат
дека
учениците
активно се вклучени во животот
на локалната заедница преку
спроведување на проекти.

56%
од
анкетираните
родители потполно се
согласуваат
дека
училиштето има одлична
соработка со Локалната
заедница и МОН.

Прашалник
за
наставници

ТИМ за СЕУ

Според прибраните податоци
од анкетите за наставници 83%
од анкетираните наставници
потполно се согласуваат дека
училиштето е секогаш отворено
за соработка и има
воспоставено партнерски однос
со родителите.
83% од наставниците се
согласуваат дека родителите се
запознаедни со Годишната
прорама на училиштето,
Наставните планови и програми
по предмети и оддлененија и со
програмата за работа на Советот
на родители на паралелката.

80% од наставниците делумно се
согласуваат дека родителите
придонесуваат во организација и
реализација на разни
манифестации и јавни настапи по
разни поводи и присуствуваат ма
излети и екскурзии.

64% од анкетираните наставници
потполно се согласуваат дека
еднаш во месецот е потребно да
се организира приемен ден за
иднивидуални разговори меѓу
наставниците и родителите на
учениците.
Од анкетираните наставници
100% се согласуваат дека
училиштето го поттикнува
учеството на учениците,
родителите и заедницата во
училишниот живот.
Половина од анкетираните
наставници потполно се
согласуваат дека училиштето
има одлична соработка со
Локалната самоуправа и
воспитно-образовните установи,
институции од областа на
културата, претпријатија и други
органи и организации.
60% од анкетираните
наставници сметаат дека
учениците активно се вклучени
во животот на Локалната
заедница преку спроведување
на заеднички проекти.

90% од анкетираните
наставници делумно се
согласуваат дека
училиштето има одлична
соработка со Локалната
самоуправа и МОН.

Подрачје 7: Соработка со родителите и со локалната заедница
Резултати: овде да се даде кратко образложение на клучните јаки страни и слабости
Силни страни
- Работната атмосфера и добрата соработка меѓу стручниот соработник, директорот , наставниците и другите
вработени во училиштето овозможуваат позитивна клима во училиштето.
- Училиштето има веб-страница и страна на ФБ.
- Училиштето остварува квалитетна партнерска соработка со деловната заедница преку добро организирана практична
настава и спроведување заеднички проекти поттикнати од двете страни.
- Училиштето презема добро испланирани активности и организира обуки за да ги поттикне родителите да се вклучат
во подобрување на воспитно-образовната работа на училиштето на сите нивоа.
Слаби страни
- Непостоење критериум за истакнување на дипломите на учениците што ги добиле на разни натпреварувања.
- Недоволна мотивација на наставниците за учество на натпревари поради немање материјални средста за
наградување.

Подрачје 7: Соработка со родителите и со локалната заедница
Анализа на резултатите:

Анализа на резултатите:
Од извршената анкета, разни групни разговори, дискусии, може да се каже дека училиштето презема доволно
активности за да ги вклучи родителите во наставата. Секогаш е отворено за соработка и на почетокот на учебната
година родителите се запознаваат околу тоа каде може да ја добијат потребната помош во врска со проблемите на
кои наидуваат нивните деца во училиштето, преку одделенските наставници, одделенските раководители и стручната
служба. За време на наставата училиштето организира најмалку четири родителски средби кога родителите детално се
запознаваат со постигнувањата на нивните деца и воедно добиваат насоки за подобрување.

ИДНИ АКТИВНОСТИ – ПРИОРИТЕТИ
Истакнување на дипломите на учениците што ги добиле на разни натпреварувања.
Зголемување на процентот на користење на е-днивникот од страна на родителите со цел добивање навремени
информации за нивните деца.
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