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Училишна комисија за самоевалуација 
 

1. Јулијана Тодоровска , директор 

2. Татјана Алексова-Славковска, психолог 

3. Татјана Трајковска, педагог 

4. Марија Гаврилоска Трајковска, дефектолог 

5. Мери Џековска, одделенски наставник 
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Општи податоци за училиштето 
 

Период на самоевалуација 2017/18 и 2018/19 

Вид на училиште Општинско основно училиште 

Основач Општина Аеродром 

Наставен јазик македонски 

Претседател на Училишен одбор Гоце Ѓорѓиевски 

Директор на училиштето Јулијана Тодоровска 

Адреса на училиштето Ул. Ѓуро Малешевац бр.2 

E- mail dimitar_makedonski@yahoo.com 

Web страна oudimitarmakedonski.edu.mk 
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Извештај од спроведената самоевалуација 
Резиме 

Врз основа на член 147, став 1,2,3,4 и 5 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.103/2008,33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 

10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Тимот за изготвување самоевалуација на работата на ООУ 

„Димитар Македонски“, за периодот од 2017 год. до јуни, 2019 год. изврши самоевалуација на работата во училиштето. Во 

текот на работата, СЕУ тимовите остварија средби и разговори со сите вработени во училиштето. Се изврши проверка на 

потребната документација и од неа се користеа повеќе податоци. Исто така беа спроведени анкети и интервјуа  со 

учениците, наставниците, директорот, стручните соработници и родителите. Сите добиени податоци беа анализирани и 

врз нивна основа се донесе следниот извештај. 

За изготвување на СЕУ, беа користени насоките од Законот за основно образование и индикаторите за квалитетот на 

работата на училиштето изготвени од МОН и ДПИ. 

Целта на СЕУ е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се добие слика за 

квалитетот во работењето, напредокот и постигањата на училиштето, јаките, но и слаби страни, за кои ќе следат предлог 

мерки за нивно надминување. Очекуваме, воочените слабости да ги мотивираат сите учесници во наставниот процес 

(дидектни или индиректни) да ги вложат сопствените капацитети и искористат постојните ресурси за подобрување на 

условите и стандардите во училиштето. На тој начин ќе се придонесе за целосно и квалитетно реализирање на воспитно 

образовниот процес. СЕУ ги издвојува и приоритетните области на делување за унапреување и осовременување на 

наставните и воннаставните активности. Заедничка цел на сите субјекти во училиштето е слабите страни да надминуваат, 

а јаките да се одржуваат и зголемуваат.  
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СЕУ ја опфаќаат седумте порачја: 

1.Организација и реализација на наставата и учењето 

2. Постичнување на учениците 

3. Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачи и раководен кадар 

4.  Управување и раководење 

5.  Комуникациски односи со јавноста 

6.  Училишна клима и култура 

7.  Соработка со родителите и локалната средина 
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Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето 

Индикатори 

1.1. Реализација на наставните планови и програми 

1.2. Квалитет на НПП 

1.3. Воннаставни активности 

3.1. Планирања на наставниците 

3.2. Наставен процес  

3.2.1. Интерактивност во наставата 

3.2.2. Примена на ИКТ 

3.2.3. Интеграција на еколошко образование 

3.3. Искуства на учениците од учењето  

3.4. Задоволување на потребите на учениците 

3.5. Оценувањето како дел од наставата 

6.1. Сместување и просторен капацитет 

6.2. Наставните средства и материјали 

 

Јаки страни 

• Советодавната работа од страна на стручните соработници во врска со увидите на часови; 

• Помеѓу наставниците и учениците се воспоставени многу солидни релации на добар однос, меѓусебно разбирање, 

поддршка ,  слободна комуникација и доверба. 

• Училиштето изобилува со нагледни средства; 
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• Стандардите на оценување се истакнати во училниците; 

• Опременоста на училниците и кабинетите со дидактички материјали и други нагледности; 

• Тимска изработка на ИОП за  учениците со посебни образовни потреби; 

• Потрошниот материјал во овие две учебни години е доволен за задоволување на потребите на наставниците. 

 

Слаби страни 

• Учениците не секогаш учествуваат во планирањето на воннаставните активности . 

• Недоволен простор и несоодветни услови за изведување на наставата и воопшто за целото работење на 

училиштето (остетени таваници, слабо осветлување, губење на топлотната енергија...) 

• Дотрајаност на компјутерите и лап-топовите за учениците и наставниците 

 

Приоритетни подрачја (идни активности) 

• Да се подобрат условите за работа во училиштето на нивото кое е потребно. 

• Уште повеќе да се зголеми учеството на учениците и нивните ментори на натпревари и конкурски. 

• Да се зголеми учеството на учениците во планирањето на воннаставните активности. 

• Да се обноват  компјутерите и лап-топовите за учениците и наставниците. 
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Подрачје 2: Постигнувања на учениците 

Индикатори 

2.1. Постигања на учениците 

2.2. Задржување/осипување на ученици 

2.3. Повторување на учениците 

3.6. Известување за напредокот на учениците 

4.4. Следење на напредокот на учениците 

5.2. Промовирање на постигањата 

Јаки страни 

• Тимска изработка на ИОП за сите ученици со посебни образовни потреби. 

• Училиштето располага со инструменти за следење на успехот на учениците кои овозможуваат брзо и точно 

добивање информации за постигнатиот успех на учениците според наставен предмет, квалификационен период и 

пол 

• Стандардите на оценување се истакнати во училниците. 

• Редовно води евиденција за постигањата на учениците и истите соодветно ги промовира. 

• Училиштето редовно ја следи состојбата со редовноста на учениците и успешно наоѓа начини за задржување на 

учениците кои нередовно ја посетуваат наставата и за подобрување на редовноста. 

• Примена на современи техники, форми, методи и технологии во процесот на учење и поучување; 
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Слаби страни 

• Немаме доволна соработка со средните училишта каде учат наши ученици (повратни информации за постигањата 

на учениците  за првата година во средно образование). 

• Голем број изостаноци. 

 

Приоритетни подрачја (идни активности) 

 Обезбедување повратна информација за постигањата на учениците кои го продолжуваат своето образование на 

повисоко ниво (средно образование); 

• Да се интензивира работата со надарените и талентираните ученици. 
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Подрачје 3: Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачи и 

раководен кадар  
 

Индикатори 

6.3. Обезбедување на потребен кадар 

6.4. Следење на развојните потреби на наставниот кадарот 

 

Јаки страни 

 Соработката со стручните соработници и наставниот кадар се на високо ниво. 

• Сите наставници (освен 2 во одд.наст. ) се со ВСС 

• Информациите за наставниците за стручно усовршување е редовно и навремено . 

 

Слаби страни 

• Недоволен буџет за стручно усовршување 

Приоритетни подрачја (идни активности) 

• Подобрување на  буџетот на училиштето  за професионално усовршување на наставниците и стручните 

соработници. 
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Подрачје 4: Управување и раководење 
 

Индикатори 

7.1. Управување и раководење со училиштето 

6.5. Финансиско работење во училиштето 

 

Јаки страни 

•  Почитување и спроведување на законската регулатива; 

• Обезбедена е обука за дел од членовите на УО заради успешно извршување на улогата која ја имаат. 

•  Обезбедување услови за реализација на наставни и воннаставни активности,   

•  Размена на добри практики на иновативна настава во рамки на училиштето и со други училишта вклучувајќи и  

користење на современа образовна технологија. 

•  Воспоставен е ефикасен и ефективен систем на комуникација во училиштето. 

Слаби страни 

• Повремено извествување од одлуките на УО  

• Нема процедура за објективно вреднување на вработените. 

Приоритетни подрачја (идни активности) 

• Континуирано известување за одлуките на УО 

• Да се изготви процедура за објективно вреднување  на вработените. 
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Подрачје 5: Комуникациии и односи со јавност 
 

Индикатори 

5.3 и 5.4  Внатрешна комуникација  (Комуникација во училница и комуникација во училиштето) 

5.1  Надворешна комуникација (Комуникација со локалната средина) 

 

Јаки страни 

• Отворена, пријателска, слободна и професионална комуникација помеѓу наставниците, стручните соработници и    

учениците. 

• Отворена, редовна и професионална комуникација со сите надворешни соработници . 

 

Слаби страни 

• Родителите недоволно се вклучени во  предавање, трибини и работилници кои обработуваат актуелни теми. 

Приоритетни подрачја (идни активности) 

 Поголема вклученост на родителите во предавања и трибини и работилници на актуелни теми 
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Подрачје 6: Училишна клима и култура 
 

Индикатори 

4.1. Севкупна грижа на учениците 

4.2. Здравје 

4.3. Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 

5.1. Училишна клима и односи во училиштето 

5.3. Еднаквост и правичност 

7.2. Цели и креирање на образовна политика 

7.3. Развојно планирање 

 

Јаки страни 

• Редовно документирање на активностите. 

• Почитувањето и грижата  меѓу наставниците и учениците е на високо ниво. 

• Позитивна училишна клима на почитување и соработка. 

• Голема грижа за здравјето на учениците и редовно пружање прва помош. 

• Во училиштето, физичкото насилство е минимално. 

• Голем број функционални компјутери, нагледни средства. 

• Училиштето набавува редовно и навреме доволно материјални средства за наставата и воннаставните активности. 
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Слаби страни 

•  Неизведување  и неорганизирање симулациски вежби преку кои би се утврдила подготвеноста на учениците и 

вработените да реагираат  при елементарни непогоди. 

•   Несоодветни услови за работа, дотрајана инфраструктура. 

•   Немаме сеуште направена анкета меѓу учениците за транспарентноства во  оценувањето. 

 

Приоритетни подрачја (идни активности) 

• Подобрување на условите за работа во училиштето (ново училишта) 

 Изведување  и организирање симулациски вежби преку кои би се утврдила подготвеноста на учениците и 

вработените да реагираат  при елементарни непогоди. 

• Да се спроведе анкета меѓу учениците за транспарентно оценување. 
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Подрачје 7: Соработка со родителите и локалната средина 
 

Индикатори 

5.4. Партнерски однос со родителите и со локалната заедница 

Јаки страни 

•  Училиштето им нуди на родителите разни форми на соработка. 

•  Родителите активно учествуваат во базари, хуманитарни акции, приредби.  

•  Училиштето остварува соработка на меѓународно ниво. 

 

Слаби страни 

•  Недоволна искористеност на можностите за соработка од страна на родителите. 

•  Слаба е соработката со средните училишта во локалната средина. 

 

Приоритетни подрачја (идни активности) 

• Да работиме на изнаоѓање начини да ги мотивираме родителите за поголема посетеност на отворените родителски  

средби 

•  Да ја подобриме соработката со средните училишта.  
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Датум  

Јуни, 2019 

           Комисија за самоевалуација 

 

           Јулијана Тодоровска, директор 

           Татјана Алексова- Славковска, психолог 

           Татјана Трајковска, педагог 

           Марија Гаврилоска Трајковска, дефектолог 

           Мери Џековска, одделенски Наставник 
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