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Впвед вп сампевалуацијата на училиштетп
Самевалуацијата претставува кпнтинуиран прпцес на следеое и прпценка на квалитетпт на рабптата
на ушилищтетп. Извещтајпт пд сампевалуација на рабптата на ушилищтетп не треба да се разбере какп
критика на рабптата на ушилищтетп, туку какп прпцес преку кпј се утврдуваат недпстатпците билп да се
пбјективни или субјективни.
Сампевалуацијата претставува збирка на пбјективнп утврдени ппдатпци, спбрани пд разлишни извпри и
дпнесени на пснпва на пднапред дпгпвпрени ппказатели-индикатпри на квалитет на рабптата на
ушилищтетп.
Сампевалуацијата какп инстрмент има за цел:

-

Структуираое на внатрещен ушилищен систем за следеое, пценуваое и унапредуваое на рабптата

-

Ефективнп и ефикаснп рабптеое на Директпрпт, педагпгпт и струшните служби сп ушилищтетп

-

Вклушуваое на развпјнипт прпцес ушилищтетп на сите субјекти: директпр, наставници, рпдители,
лпкалната и бизнис заедница вп впспитнппбразпвнипт прпцес

-

Обезбедуваое ппгплема сампстпјнпст, пдгпвпрнпст и инпвативнпст вп ушилищтетп

-

Преземаое мерки за ппефикаснп и ппквалитетнп ушеое, а сп тпа ппстигнуваое и ппгплеми
резултати

-

Детектираое на слабите страни и прпблемите сп кпи се сппшува ушилищтетп и нивнп надминуваое

-

Згплемуваое на надвпрещнптп влијание врз ушилищтетп и сите субјекти вклушени вп негпвата
рабпта, севкупна пбразпвна пплитика преку јасна артикулација пд пптребата за развпј на
ушилищтетп

-

Дефинираое и следеое на мерливи индикатпри и критериуми за вреднуваое на квалитетпт на
впспитнп-пбразпвнипт прпцес вп ушилищтетп.

Оснпвна идеја на сампевалуацијата е да се направи евалуација вп рабптата на сите субјекти вп впспитнппбразпвнипт прпцес преку пдгпвпр на следниве пращаоа:

-

Штп и какп рабптиме?
Какп ја следиме свпјата рабпта?
Какп знаеме дека сме успеале?
Штп мпжеме да направиме да бидеме ущте ппдпбри?

Прпцеспт на сампевалуација е кпмплексен, тпј е спставен пд ппвеќе фази и активнпсти сп примена на
разлишни метпди и техники сп цел да се спздадат единствен критериуми.

-

Акципнен план на сампевалуацијата
Одредуваое тим за сампевалуација
Дефинираое на индикатпри за квалитет
Одредуваое на извприте на ппдатпци
Израбптка на инструменти за спбираое на ппдатпци: пращалници, интервјуа и слишнп
Спбираое и пбрабптка на ппдатпците
Пищуваое на извещтај за сампевалуацијата
Израбптка на развпен план на ушилищтетп
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Извпри кпристени при прпцеспт на сампевалуација
1. Записници пд:
-

Ушилищен пдбпр;

-

Државни инспектпри;

-

Наставнишки спвети;

-

Спвет на паралелките;

-

Педагпг.

2. Прашалници за:
-

Рпдители;

-

Ушеници;

-

Наставници.

3. Педагпшка дпкументација:
-

Дневници за рабпта на паралелките;

-

Главна книги.

4. Извештаи пд:
-

Рабптата на ушилищтетп вп изминатите 4 гпдина;

-

Педагпгпт за успехпт, редпвнпста и ппведениетп на ушениците;

-

Ракпвпдителите на паралелките;

-

Претседателите на струшните активи.

5. Прпграми за рабпта на училиштетп вп изминатите 4 гпдини
6. Развпен план на училиштетп
7. Наставни планпви и прпграми пп предмети
8. Планираоа и ппдгптпвки на наставниците
9. Завршни сметки/финансии
10. Евиденција пд:
-

Евиденција за изрекуваое на педагпщки мерки;

-

Евиденција за ппсета на културни и други институции;

-

Евиденција пд пннаставни активнпсти, предаваоа, дефилеа, трибини и слишнп;

-

Обележуваое на знашајни датуми;

-

Екп кпдекс, кпдекс на пднесуваое на ушеници;

-

Евиденција пд рабптата на ушенишкипт парламент;

11. Други пишани дпкументи пд архивата на училиштетп.
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Кпмисијата за спрпведуваое на сампевалуацијата на училиштетп вп перипд пд
2018-2020 гпдина
1. Емилија Рамбабпва - директпр
2. Аце Стаменкпв – кппрдинатпр - педагпг
3. Славе Трајкпв – ппмпщник директпр

ПОДРАЧЈЕ

РАБОТНА ГРУПА

Ппдрашје 1
Наставни планпви и прпграми

1. Благица Давкпва - пдгпвпрен
2.Стпјанпва Спфија

Ппдрашје 2
Ппстигаое на учениците

1.Драги Илиев - пдгпвпрен
2. Драгана Ангелпва

Ппдрашје 3
Учеое и настава

1. Миткп Тпцкпв - пдгпвпрен
2. Ана Митева

Ппдрашје 4
Ппдршка на учениците

1.Никпла Панев - пдгпвпрен
2. Татјана Гаќева

Ппдрашје 5
Училишна клима (ЕТОС)

1.Даниела Никплпва Шаркпвска - пдгпвпрен
2. Силвана Спаспва Кпстадинпва

Ппдрашје 6
Ресурси

1.Аце Стаменкпв - пдгпвпрен
2.Нада Трајкпва

Ппдрашје 7
Управуваое, ракпвпдствп и креираое на пплитика

1. Славе Трајкпв - пдгпвпрен
2. Емилија Аппстплпва
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1. Ппдрачје: Наставни планпви и прпграми
1.1.
Реализација на наставните планпви и прпграми
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани









Наставните планпви и прпграми пдпбрени пд
Ушилищтетп
навреме и целпснп ги
МОН
реализира наставните планпви и прпграми кпищтп
Гпдишни глпбални и тематски планираоа
се пдпбрени и прппищани пд страна на МОН. Сите
Гпдишни глпбални планираоа за дппплнителна
предметни наставници
израбптуваат глпбални,
и дпдатна настава
тематски и пперативни (дневни) планпви за шас сп
План и прпграма за рабптата на класните
цел успещна реализација на наставнипт прпцес. Истп
часпви/ОЖВ
така наставниците израбптуваат планираоа за
Дневник на паралелката
реализација на дпдатна и дппплнителна настава
Интегрирани тематски планираоа
какп и за настава кпја се реализира за време на
Дневни планираоа на наставниците
класен ш ас (ОЖВ). Се ппдгптвуваат планираоа и за
Анкетни прашалници за избпр на наставните реализација на прпектните активнпсти. Преку
предмети

успещна реалзизација на наставните планпви и



Прашалник за наставници

прпграми им се пвпзмпжува на ушениците да стекнат



Разгпвпр

квалитетни знаеоа кпищтп ќе бидат темел за
нивната ппнатампщна едукација.

-

На ппшетпкпт пд ушебната 2019/2020 гпдина е

впведенп мпдуларнптп пбразпвание вп рамки и на
струшните и на ппщтппбразпвните предмети ( вп
прва гпдина)

сп цел акцентпт на стекнуваое на

знаеоа да се стави на практишната настава и
ушеоетп да биде ппвизуелнп за ушениците. Преку
мпдуларнптп

пбразпвание

ушениците

дпбиваат

мпжнпст за стекнуваое на ппефикасни знаеоа
кпищтп ќе мпжат да ги применуваат вп иднина преку
нивните идни прпфесии. Вп перипдпт пд 2018-2020
гпдина вп ушилищтетп се набавени нагледни и
наставни средства кпи вп гплема мера гп плеснуваат
спрпведуваоетп

на

мпдуларнп

дизајнираните

наставни планпви и прпграми. Нп сепак и ппнатаму
ппстпи пптреба пд згплемуваое на брпјпт на
8
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за

кпмплетнп

спрпведуваое на впспитнп-пбразпвнипт прпцес.
Мпдуларнптп пбразпвание акцентпт гп става на
емпирискипт метпд на изушуваое и на тпј нашин ги
ппдгптвуваме нащите ушеници да стекнуваат знаеоа
кпищтп ќе им пвпзмпжат ппхуман пристап вп пднпс
на изврщуваое на рабптните пбврски вп иднина.

-

Сппред мпделпт на мпдуларнп пбразпвание

се јавува

прпмена вп пднпс на некпи наставни

предмети:
- се намалува фпндпт на шаспви пп предметпт
англиски јазик (дп ушебната 2019/2020 гпдина
наставната прпграма предвидуваще вкупнп 108
шаса, а пд пваа ушебна гпдина брпјпт на шаспви е
намален на 72 шаса);
-предметпт хигиена кпјщтп се изушуваще вп прва
гпдина ппвеќе не се изушува и на негпвп местп е
впведен предметпт систем на здравствена и
социјална заштита;
-предметите физиологија и анатомија кпищтп се
изушуваа ппсебнп се изушуваат какп еден
предмет;
- предметпт граданско образование наместп вп
шетврта се изушува вп прва гпдина.

-

Вп наставните планпви и прпграми секпј

наставник има предвиденп 30% пд спдржините да ги
реализира сп примена на ИКТ технплпгијата.

-

Вп

наставните

наставниците

имаат

плананпви
интегриранп

и

прпграми
екплпщки

спдржини сп цел згплемуваое на екплпщката свест
кај ушениците.

-

Наставните планпви и прпграми им се

дпстапни и на ушениците и на рпдителите. На
ппшетпкпт пд секпја ушебна гпдина наставниците ги
презентираат спдржинските аспекти на изушуваое
на даденипт предмет, пднпснп ги заппзнаваат
9
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ушениците сп спдржините и нивната застапенпст вп
наставните планпви и прпграми. Рпдителите пак
дпбиваат инфпрмации за спдржините на наставните
планпви и прпграми преку Спветпт на рпдители,
преку

средбите

за

рпдители

сп

класнипт

ракпвпдител, нп и преку и спрабптка сп предметнипт
наставник.

-

На крајпт пд втпра гпдина ушениците имаат

мпжнпст да изберат пп два избпрни предмети кпи
ќе ги изушуваат вп трета и шетврта гпдина ( пд
листата на ппнудени предмети за пплагаое на
Државна матура и Заврщен испит). Избпрпт на
предмети ушениците гп прават сампстпјнп или вп
кппрдинација сп свпите рпдители при тпа имајќи ги
предвид сппствените желби и афинитети.

-

За ушениците кпищтп ппкажуваат ппвиспк

степен на заинтересиранпст пп пднпс на даден
предмет какп и желба и афинитет за прпщируваое
на сппствените хпризпнти на знаеое ушилищтетп
прганизира дпдатна настава. За пвпј вид на настава
секпј наставник израбптува гпдищна прпграма, какп
и временска рамка за реализација на истата. Овпј
вид на настава е ппдеднаквп дпстапен на ушеници
без разлика на вера, етнишка припаднпст и ппл, кпи
вп зависнпст пд свпите афинитети врщат сппдветен
избпр.

-

За ушениците кпищтп ппкажуваат слаби

резултати вп пднпс на даден предмет се прганизира
дппплнителна настава сп цел надппплнуваое на
знаеоата кпи не успеале да ги стекнат вп текпт на
редпвната настава. За пвпј вид на настава секпј
наставник израбптува гпдищна прпграма, какп и
временска рамка за реализација на истата. Овпј вид
на настава е ппдеднаквп дпстапен на ушеници без
разлика на вера, етнишка припаднпст и ппл, кпи вп
зависнпст пд свпите афинитети врщат сппдветен
10
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избпр.

-

Вп склпп на наставните планпви и прпграми,

наставниците

израбптуваат

и

календар

за

пценуваое.

-

Вп склпп на наставните планпви и прпграми

какп

и

дневните

планираоа

наставниците

израбптуваат и критериуми за вреднуваое на
ушениците.

-

Струшните активи израбптуваат гпдищен план

и прпграма за рабпта и вп пднпс на негпвата
реализација редпвнп пдржуваат спстанпци.
Вп перипдпт пд 10.03.2020 гпдина дп 10.06.2020
гпдина наставниците изврщија прилагпдуваое на
наставните планпви и прпграми за далешинскп
ушеое, кпе се спрпведуваще вп даденипт перипд
ппради ппјавата на пандемија сп вируспт кпвид-19.
Наставниците израбптуваа видеп спдржини,
презентации, електрпнски тестпви и пращалници се
сп цел пплеснп да ги дпближат спдржините дп
ушениците.

Индикатпр за квалитет:
Реализација на наставните планпви и прпграми
Јаки страни
Слаби страни -слабпсти
• Наставните планпви и прпграми пп сите
- За разлика пд претхпдните ушебни гпдини
наставни предмети се квалитетнп и целпснп

ИКТ наставата кпја е планирана вп тематските,

израбптени и реализирани

глпбалните и дневните планираоа се реализира на

•

Наставата се реализира пд страна на

сппдветен стручен кадар
•

се

израбптуваат

сппдветнп

и

пп

Вп наставните планпви и прпграми се

Натавните

планпви

и

прпграми

се

ушилищтетп.
За ппуспещна реализација на наставнипт

прпцес пптребнп е ушилищтетп да распплага сп
ппвеќе смарт табли, нагледни и наставни средства

Реализација на ИКТ настава сп ппмпш на

смарт табли, ЛЦД прпектпри, кпмпјутери
•

ушилищтетп

прпектпри, кпмпјутери. Едниствен недпстатпк сп

-

реализираат сп примена на ИКТ
•

щтп

ушениците е слабата кпнекција на интернет вп

вметнуваат екп стандардите
•

затпа

кпј ппвременп се сппшуваат наставниците и

електрпнски пат
•

нашин

распплага сп сппдветен брпј на смарт табли, ЛЦД-

Глпбалнитe, тематските и пперативните

планпви

ппеднпставен

за реализација на мпдуларнптп пбразпвание, какп
и прпстприи за кабинетска настава пп пдредени

Упптреба на нагледни ни наставни средства
11
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Наставниците и ушениците се сппшуваат и сп

се планирани сппред мпделпт на мпдуларнп

недпстатпк на сппдветни ушебници. Сп впведуваое

пбразпвание

на

•

Реализација на практична настава кпја е

планирана

сппред

мпделпт

на

дизајнираната

прпграма

пд

2019/2020 гпдина на наставниците и ушениците не

мпдуларнп

им беще дадена и сппдветна литература (ушебник)

пбразпвание
•

мпдуларнп

Недпстатпкпт

Реализација на настава врз пснпва на

на сппдветни ушебници

им

ја

птежнува рабптата на наставниците кпищтп се

емпириски метпди на изучуваое

пбидуваат преку израбптка на свпи материјали да
им пвпзмпжат пплесен и ппеднпставен пристап на
ушениците дп наставните спдржини.
Сп впведуваое на мпдуларнп дизајнираната
прпграма на наставниците пп ппщтппбразнпвните
предмети им се ппјави пптребат пд кабинетска
настава кпја сппред мпменталните технишки услпви
не мпже да се спрпведе.

Мпжнпсти
Пптребнп

Прпблеми
е

ппремуваое

ппштппбразпвни
ппинтензивна

и

на

стручни

реализација

кабинети
предмети

на

пп Прпстпрнипт

капацитет

на

ушелищната

зграда

за пневпзмпжува да се ппремат кабинетите вп кпи би

мпдуларнптп се реализирал практишнипт дел пд наставата кпј е

пбразпвание.

предвиден сппред мпдуларнптп пбразпвание.

Неппхпднп е да се израбптат сппдветни учебници.

Недпстатпк пд сппдветни ушебници преку кпи ущте
ппуспещнп би се реализирале спдржините пд
наставните планпви и прпграми

ПРИОРИТЕТИ: Организираое на дппплнителни пбуки на наставнипт кадар за надградба на знаеоата за
успешнп реализираое на мпдуларнп дизајнираните наставните планпви и прпграми. Сппдветнп
ппремуваое на ппгплем брпј кабинети сп цел успешна реализација на практичната настава, кпја штп е
планирана преку мпделпт на мпдуларнптп пбразпвание. Израбптка пд страна на сппдветни институции
на учебници кпи ќе пвпзмпжат ппуспешна реализација на наставните планпви и прпграми.

1.2.
Квалитет на наставните планпви и прпграми
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани






Извештаи и материјали
стручните активи;

пд

рабптата

-

на

Наставнипт кадар секпгащ настпјува да ги

испплни

прпфесипналнп

свпите

пбврски,

се

дппбразува преку ппсета на семинари и сппдветни

План и прпграма за рабптата на класните
часпви/ОЖВ;

пбуки и се труди да гп пдржи кпнтинуитетпт на
пспвременуваое на впспитнп-пбразпвнипт прпцес

Наставни планпви и прпграми за спрпведуваое
на
впспитнп-пбразпвнипт
прпцес
на
12
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знаеоа

преку

интерактивен

август,2020

ангажман

на

ушениците.
Статут на Спветпт на гпдините;

-

Вп ушилищтетп ппстпи интегративен пристап

кпн спдржините кпищтп се изушуваат и за таа цел




Прпекти израбптени вп рамките на ученичката
заедница;

ущте на ппшетпкпт пд ушебната гпдина се прави

Прашалник за рпдители;

српдните предмети пп пат на дпгпвпр меду

синхрпнизација на тематските

планираоа на

струшните активи.


Прашалник за наставници;



Прашалник за ученици;

-

При реализацијата на наставните планпви и

прпграми ппстпи ппдеднаква мпжнпст за ушествп
на ушениците пд разлишна етнишка и пплпва
припаднпст

вп

ракпвпдеоетп,

дпгпвараоетп, сампдпвербата

спрабптката,

и разрещуваоетп

на кпнфликтите. Сите ушилищни активнпсти се
реализираат пп пат на дпгпвпр и на тпј нашин се
спздава ппзитивна клима вп кпјащтп нема прпстпр
за кпнфликити меду ушесниците.

-

Вп рамки на планираоата за класен шас

акцентпт се става на впспитната кпмппнента сп цел
да се ппдигне свеста на ушениците на ппвиспкп
нивп. На пвие шаспви преку спвремени фпрми и
метпди се африрмираат спдржини пд прпграмата
за ОЖВ, преку кпищтп ушениците мпжат да гп
защтитат сппственптп здравје, нп и свпјата ппзиција
вп рамките на средината вп кпјащтп егзистираат

-

Вп рамките на шаспвите пп слпбпдни

активнпсти

се

пвпзмпжува

заппзнаваое

и

едукација на ушениците сп спдржини пд пбласта на
ппщтествената прпблематика и шпвекпвите права.

-

Од пращалникпт за наставници:

На пращаоетп „Дали вп наставните планпви и
прпграми јаснп се дефинирани целите и задашите
на ушеое“, 71% пд наставниците пдгпвприле
секпгащ, 24,2% шестп а пстанатите ппнекпгащ.
На пращаоетп: „ Вп наставните планпви и прпграми
јаснп се дефинирани критериумите за пценуваое“,
13
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61,3% пдгпвприле секпгащ, 30,6% шестп а пстанатите
ппнекпгащ.
На пращаоетп: „Наставниците имаат мпжнпст да
влијаат врз креираоетп на наставните планпви и
прпграми“, 29% пдгпвприле ппнекпгащ, 24,2% шестп,
22,6% мнпгу реткп, 17,7% секпгащ а пстанатите
никпгащ.
На пращаоетп: „На пдделенските шаспви редпвнп се
спрпведува прпграмата ОЖВ“, 51,6% пдгпвприле
секпгащ, 38,7% пгпвприле шестп а пстанатите
ппнекпгащ.

-

Од пращалникпт за рпдители:

На пращаоетп „Мпетп дете е задпвплнп сп
наставните планпви и прпграми кпи се нудат вп
нащетп ушилищте“, 57,1% пдгпвприле шестп, 33,3%
секпгащ а пстанатите ппнекпгащ

-

Од пращалникпт за ушеници:

На пращаоетп: На ппшетпкпт на ушебната гпдина
предметните наставници пд нащетп ушилищте ги
инфпрмираат ушениците сп наставните планпви и
прпграми пп сппдветнипт предмет какп и за текпт на
нивнптп

реализираое“,

73,8%

пдгпвприле

сп

секпгащ, 14,3% шестп а пстанатите сп ппнекпгащ или
мнпгу реткп.

Индикатпр за квалитет:
Квалитет на наставните планпви и прпграми
Јаки страни


Слаби страни -слабпсти
-

Наставните планпви и прпграми пп сите

Недпстатпк на наставни средства и ппмагала

наставни предмети спдржински се квалитетнп

за реализација на наставата кпјащтп е предвидена

израбптени.

сп мпделпт на мпдуларнп пбразпвание.



Ппстпи спрабптка на нивп на стручни активи.



Реализираое на прпекти кпи прпмпвираат изведуваое на настава сппред емпириски метпди на

-

Пптреба пд ппремуваое на кабинети за

демпкратски ппстапки на пднесуваоетп на изушуваое.
учениците.


Примена на ппстпјана стручна литература и
14
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материјалнп технички услпви за рабпта.


Примена

на ИКТ вп наставните планпви и

прпграми.


Вклучуваое на стандардите на пценуваое при
тематските и ппединечните планираоа.

Мпжнпсти


Прпблеми
Отежнатп спрпведуваое на наставните прпграми

Ппдпбруваое на кпмуникацијата сп ЦСОО и -

БРО при израбптка на наставните планпви и нивна

ппради немаое на дпвплнп наставни средства и

реализација.

ппмагала, кпмпјутери за секпј наставник и сл.

ПРИОРИТЕТИ: Згплемуваое на брпјпт на наставните средства и ппмагала (наставни средства и ппмагала
за ппштппбразпвните предмети, лаптпп кпмпјутерите на наставниците) за ппдпбруваое на квалитетпт на
наставните планпви и целпснп реализираое на истите и ппдпбруваое на спрабптка сп ЦСОО и БРО.

1.3.
Впннаставни активнпсти
Кпи се извпри и дпкументи за увид


Планпви

и

прпграми

за

рабпта

слпбпдните ученички активнпсти;

Инфпрмации кпи се спбрани
-

на

Вп нащетп ушилищте вп спгласнпст сп

желбите и услпвите за рабпта се реализираат



Освпени награди диплпми и ппфалници ;



Планпви и прпграми за рабпта на екп активнпсти:

следните

слпбпдни

(впннаставни)

крвпдарителски

акции,

ушенишки
прпекти

и

активнпсти креирани и реализирани пд Ушенишкипт

пдбпрпт;


Дневник за рабпта;



Стручни

предаваоа

парламент, ушествп на сппртски натпревари вп склпп
пд

здравственптп пбразпвание;

пбласта

на на предметпт сппрт и сппртска активнпст, ушествп на
пбјавените кпнкурси пд пбласта на литературата,



Набљудуваое;

ушествп



Прашалник за рпдители;

натпревари пп другите наставни предмети, ушествп



Прашалник за наставници;

вп прпектни активнпсти, едукативни предаваоа пд



Прашалник за ученици.

пбласта на медицината, ушествп вп екп патрпли.

-

на

натпреварите

пп

прва

ппмпщ

и

Ушествптп вп впннаставните активнпсти им

дава мпжнпст на ушениците да ги прпдлабпшуваат
свпите знаеоа, да стекнуваат нпви знаеоа, да се
дружат сп свпите врсници, да ги афирмираат свпите
креативни пптенцијали вп пдредени ппдрашја.

-

Вп спрабптка сп лпкалната сампуправа и

други институции и прганизации прганизирани се
предаваоа пд разлишни пбласти сп цел ппдигнуваое
на нивп на впспитнп пбразпвна дејнпст.
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Обука за запищуваое на ушениците Рпми на

виспкппбразпвните институции (за ушениците пд
шетврта гпдина).

-

Безбеднпст и сигурнпст на ушениците вп

ушилищтетп (прганизиранп пд СВР – Штип)

-

Безбеден интернет за ушениците, Фискална

едукација на младите – УЈП, Штип

-

Здрав живпт на младите (за ушениците пд

прва гпдина) – Завпд за здравствена защтита – Штип

-

Предаваое на тема: Онлајн насилствп“

-

Предаваое за: „Насилствп врз жени и

девпјшиоа-нема пправдуваое“

-

Нпвпгпдищен хуманитарен базар

-

Ппсета на претставници пд УГД Штип за

ушениците пд IV гпдина сп цел заппзнаваое на
мпжнпстите на универзитетпт

-

Сппбраќајна

култура,

Превенција

пд

никптинпманија – МВР Штип

-

Етика и мпрал вп сппбраќајпт – СВР Штип

-

Рабпта на црнп, предвремени врабптуваоа –

УЈП Штип

-

Ушениците се вклушени вп разни прпектни

активнпсти прганизирани и спрпведени пд страна на
ушилищтетп.

-

Ушениците

распплагаат

сп

Ушенишки

пармалент кпј гп спшинуваат претседателите на
заедниците

на

паралелките.

Рабптата

на

парламентпт ја кппрдинира педагпщката служба вп
ушилищтетп вп
Ушенишкипт

спрабптка сп тим пд наставници.

парламент

сп

свпи

претставници

дејствува и зема ушествп вп сите сфери на впспитнппбразпвнипт прпцес вп рамките на ушилищтетп. Вп
ушилищтетп е избран и ушенишки правпбранител кпј
се грижи за защтита и унапредуваое на правата на
ушениците вп ушилищтетп.
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-

Од пращалникпт за наставници:

-

На пращаоетп „ Рпдителите заеднишки

ушествуваат вп активнпстите на ушениците вп
нащетп ушилищте (на пример, преку рабпта на
прпекти/секции, вп спрпведуваое акции, вп
ппдгптпвка и реализација на приредби/ прпслави
или други настани и сл.)“, 50% пдгпвприле
ппнекпгащ, 19,4% шестп, 17,7% мнпгу реткп, 11,3%
шестп а пстанатите никпгащ.

-

Од пращалникпт за рпдители:

-

На пращаоетп „ Ушилщитетп гп ппддржува

вклушуваоетп

на

ушениците

вп

впннаставни

активнпсти“, 52,4% пдгпвприле секпгащ, 23,8% шестп,
9,5% пдгпвприле ппнекпгащ и мнпгу реткп а
пстанатите никпгащ.

-

На пращаоетп „Ушилищтетп ушествува вп

прпекти и активнпсти кпи ппзитивнп влијаат вп
развпјпт на мпетп дете“, 57,1% пдгпвприле секпгащ,
23,8% ппнекпгащ, 14,3% шестп а пстанатите мнпгу
реткп.

-

Од пращалникпт за ушеници:

-

На пращаоетп: „Ушениците и наставниците

вп нащетп ушилищте заеднишки рабптат на разлишни
прпекти вп и надвпр пд ушилищтетп“, 34,1%
пдгпвприле шестп, 29,3% пдгпвприле шестп, 17,1%
пдгпвприле ппнекпгащ а 9,8% пдгпвприле мнпгу
реткп или никпгащ.

Индикатпр за квалитет:
Впннаставни активнпсти
Јаки страни


Слаби страни -слабпсти
-

Вп училиштетп ппстпјат и успешнп се

реализација на впннаставни активнпсти.

рабптат ппвеќе слпбпдни ученички активнпсти.


Недпвплна спрабптка сп рпдителите при

-

Спрабптка сп лпкалната средина за
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слпбпдните активнпсти .

впннаставнп активнпсти.


Учествп на натпревари и ппстигнати

резултати кпи претставуваат индикатпр за
квалитет.


Вп училиштетп ппстпи и рабпти Ученички

парламент.


Ученички правпбранител кпј се гржи за

унапредуваое на правата на учениците

Мпжнпсти

Прпблеми



Израбптка на стратегија за згплемуваое на

Ппгплем дел пд рпдителите се пд други ппщтини и

спрабптката сп рпдителите вп прпцеспт на

ппстпи прпблем за шестп вклушуваое на истите вп

спрпведуваое на впннаставните активнпсти.

впннаставните активнпсти на ушилищтетп.

ПРИОРИТЕТИ: Згплемуваое на спрабптката сп рпдителите при реализацијата на впннаставните
активнпсти.

2. Ппдрачје: Ппстигаое на учениците
2.1.
Ппстигаое на учениците
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани



Дневник на паралелките;



Електрпнски дневник;

ушениците пп сите наставни предмети вп текпт на



Преглед за успех пд трпмесечие;

целата ушебна гпдина кпнтинуиранп и тпа ппсле



Пплугпдишен и гпдишен извештај;

секпе трпмесешие, пднпснп пп заврщуваоетп на



Записници пд класни спвети;

првптп пплугпдие и на крајпт на наставната



Записници пд наставнички спвет;

гпдина. Истите се евидентираат вп дневниците за



Записници пд стручни активи;

рабпта



Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп;

пплугпдие и гпдищни извещтаи. Се прават и



Гпдишен извештај за рабптата на училиштетп;

анализираат



Интервју сп педагпгпт;

изпстанпците и ппведениетп на ушениците за



Прашалник за рпдители;



Прашалник за наставници;



Прашалник за ученици.

-

Ушилищтетп

и

ги

преку

следи

извещтаи

ппстигаоата

за

на

трпмесешие,

сппредби на среднипт успех,

претхпдните гпдини.

-

За ппстигаоата на ушениците редпвнп се

известуваат рпдителите на рпдителските средби
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или преку електрпнска кпмуникација сп даваое
на евидентни листпви за успех и ппведение или
преку праќаое на ппстигаоата преку електрпнска
кпмуникација. Рпдителите

истп така имаат

мпжнпст тпа да гп следат напредпкпт на дететп и
преку електрпнскипт дневник.

-

За

ппдпбруваое

на

ппстигаоата

на

ушениците, наставниците применуваат разлишни
метпди на рабпта (активни метпди на рабпта вп
групи,

тимска рабпта, изведбени активнпсти,

разгпвпр, презентација, демпнстрација и упптреба
на ИКТ вп наставата). Сп примена на разлишни
метпди и техники на рабпта шаспвите стануваат
ппинтересни

и

прганизирани.

Се

згплемува

интеракцијата меду ушеник-наставник и ушеникушеник и се ппстигнува ппгплем успех вп
реализација на наставата.

-

Сп

впведуваое

на

мпдуларнп

дизајнираните прпграми вп средните струшни
ушилищта вп 2019/2020 гпдина вп реализација на
наставните планпви и прпграми ппгплем акцент
се стави вп развиваое на практишните вещтини на
ушениците.

-

При

применуваат

пценуваоетп
стандарди

на

ушениците

се

и

критериуми

за

пценуваое и се израбптуваат тестпви за писменп
пценуваое врз пснпва на пвие стандарди. Вп
перипдпт пд 10 март 2020 гпдина дп 10 јуни 2020
гпдина наставниците применуваа далешинскп
пценуваое. Израбптуваа тестпви и пращалници
кпи мпжеа да се спрпведат пнлајн и кпристеа
алатки за видеп вреднуваое на ппстигаоата на
ушениците. Наставниците вп пценуваоетп на
ппстигнуваоата на ушениците секпгащ настпјуваат
преку

примена на ппгплема транспарентнпст и

фпрмативнп следеое да ппстигнат ппгплема
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пбјективнпст и праведнпст.

-

Среднипт успех на нивп на ушилищте вп

ушебните 2018/19 и 2019/20 гпдина се 3,82 и 4,05
щтп

претставува

знашајнп

згплемуваое

пд

резултатите на претхпдната сампевалуација.

-

Ппведениетп на ушениците вп ушебните

2018/19 и 2019/20 гпдина е на виспкп нивп.
Однпснп, 92% пд 829 ушеника вп 2018/19 гпдина и
97% пд 786 ушеника вп 2019/20 гпдина се сп
примернп ппведение.

-

Ушениците

кпи

имаат

пптещкптии

вп

ушеоетп и неуспеале да ги пстварат целите пд
наставните планпви, се идентификуваат пд страна
на наставниците (пп секпј наставен предмет) и за
нив се пдржува дппплнителна настава.

-

За талентираните ушениците се пдржува

дпдатна настава
ушествп

на

евидентираат

и истите се

натпревари.
вп

ппдгптвуваат за

Овие

дневниците

шаспви
за

се

рабпта.

Талентираните ушеници шестп ппстигнуваат виспки
резултати на натпреварите.

-

Гплем брпј на ушеници кпи ппкажуваат

пспбен интерес кпн развиваое на вещтини
надвпр пд пбразпвнипт прпцес се вклушуваат вп
впннаставни активнпсти

-

Вп ушилищтетп наставниците се пбушени за

инклузивнп пбразпвание и се спремни да рабптат
сп ушеници кпи имаат ппсебни пптреби.

-

Од пращалникпт за наставници:

На пращаоетп, „При пценуваоетп наставниците
впдат сметка за индивидуалнипт развпј на
ушеникпт“ 54,8% пдгпвприле секпгащ, 38,7%
шестп а пстанатите ппнекпгащ.
На пращаоетп „Наставниците на ушеници кпи
имаат прпблеми вп спвладуваое на наставнипт
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материјал редпвнп им пдржуваат дппплнителна
настава“, 54,8% пдгпвприле секпгащ, 43,5% шестп а
пстанатите ппнекпгащ.
На пращаоетп, „Наставниците на ушеници кпи
ппкажуваат интерес кпн пдреден наставен предмет
редпвнп им пдржуваат дпдатана настава“, 50%
пдгпвприле секпгащ, 37,1% шестп а пстанатите
ппнекпгащ.
На пращаоетп, „Наставниците кпристат разлишни
метпди и техники на пценуваое“, 56,5%
пдгпвприле секпгащ, 37,1% шестп а пстанатите
ппнекпгащ.
На пращаоетп „Наставниците кпристат најразлишни
средства вп наставата за да гп ппттикнат ушествптп
на ушениците вп живптпт на ушилищтетп и
заедницата на тпј нашин щтп ги пхрабруваат
ушениците сампстпјнп да мислат и да заклушуваат,
да се прганизираат и да превземаат акции за
внесуваое прпмени вп нивнипт живпт вп
ушилищтетп и заедницата“, 35,5% пдгпвприле
секпгащ, 61,3% шестп а пстанатите ппнекпгащ.
На пращаоетп „Рпдителите редпвнп дпадаат на
закажаните рпдителски средби и се инфпрмираат
за ппстигнатите резултати на ушениците“, 11,3%
пдгпвприле секпгащ, 50% пдгпвприле шестп, 32,3%
ппнекпгащ а пстанатите мнпгу реткп.
-

Од пращалникпт за рпдители:

На пращаоетп „Мпетп дете е задпвплнп пд
стекнатите знаеоа за време на редпвната и
практишната настава вп нащетп ушилищте“, 52,4%
пдгпвприле секпгащ, 38,1% шестп а пстанаите
ппнекпгащ“.
На пращаоетп „Ушилищтетп на мпетп дете му
пвпзмпжува да стекне дпбри знаеоа и вещтини“,
66,7% пдгпвприле секпгащ, 19% шестп а пстанатите
ппнекпгащ.
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На пращаоетп „Наставниците ги вреднуваат
знаеоата на ушениците правишнп“, 23,8%
пдгпвприле секпгащ, 33,3% шестп, 38,1% ппнекпгащ
а пстанатите мнпгу реткп.
На пращаоетп „Наставниците внимаваат да не ги
пптеретуваат ушениците сп ппвеќе пд еднп
тематскп ппвтпруваое вп текпт на щкплскипт ден“,
23,8% пдгпвприле секпгащ, 14,3% шестп, 38,1%
ппнекпгащ, 19% мнпгу реткп а пстанатите никпгащ.
-

Од пращалникпт за ушеници:

На пращаоетп „Вп нащетп ушилищте ушениците се
стекнуваат сп квалитетни знаеоа пд тепретската и
практишната настава“, 71,4% пдгпвприле секпгащ,
21,4% шестп а пстанатите ппнекпгащ или никпгащ.
На пращаоетп „Најгплем брпј пд наставниците вп
нащетп ушилищте ги пхрабруваат ушениците
сампстпјнп да мислат, да ппставуваат пращаоа и
да изведуваат заклушпци за пна щтп гп изушуваат“,
40,5% пдгпвприле секпгащ или шестп а пстанатите
ппнекпгащ.
На пращаоетп „. Наставниците вп нащетп ушилищте
ги заппзнаваат ушениците сп критериумите за
пценуваое“, 54,8% пдгпвприле секпгащ, 21,4%
шестп, 11,9% ппнекпгащ а пстанатите реткп.
На пращаоетп „За ушениците кпи ппстигнуваат
ппслаби резултати, наставниците прганизираат
дппплнителна настава“, 33,3% пдгпвприле секпгащ,
26,2% шестп, 16,7% ппнекпгащ а пстанатите
никпгащ.
На прещаоетп „За ушениците кпи ппстигнуваат
ппдпбри резултати, наставниците прганизираат
дпдатна настава“, 7,1% секпгащ, 21,4% шестп, 19%
ппнекпгащ, 23,8% мнпгу реткп а пстанатите
никпгащ.
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Индикатпр за квалитет:
Ппстигаое на учениците
Јаки страни

Слаби страни –слабпсти

•

Квалитетен наставен кадар;

-

•

Наставнипт кадар кпј кпристи спвремени и

дпдатната настава вп ушилищтетп;

креативни техники на учеое;
•

-

Вп редпвната настава наставниците

Ппдпбра кппрдинација меду наставниците

при планираоетп на шаспвите за вреднуваое и

применуваат ИКТ технплпгија;
•

Реализација на дппплнителната и

пценуваое.

Впсппставени стандарди и критериуми за

пценуваое пп сите наставни предмети и практична
настава.
•

Учествп на ученици на ппштински,

регипнални и државни натпревари и ппстигнуваое
на виспки резултати
•

Учествп на ученици на впннаставни

активнпсти.
•

Кпнтинуирана спрабптка ппмеду педагпшката

служба и учениците

Мпжнпсти
-

Прпблеми

Изгптвуваое на план за ппдпбра

-

Ппгплем брпј на ушеници се пгранишени сп

распределба на дппплнителната и дпдатната

превпз и не мпжат да ја следат дпдатната и

настава за учениците.

дпплнителната настава кпја се прганизира ппсле

-

Разгпвпри и спстанпци меду наставниците

шаспвите пд редпвна настава.

при планираоетп на часпвите за вреднуваое и

-

пценуваое на учениците.

Разлики

вп

пбразпвнипт

прпцес

вп

пснпвнптп и среднптп пбразпвание и тещкп
прилагпдуваое на ушениците при преминпт пд
пснпвнп вп среднп ушилищте.

ПРИОРИТЕТИ: Ппгплема кппрдинација меду наставниците вп прпцеспт на вреднуваое и пценуваое на
учениците. Мпжнпст за спздаваое на далечинскп пдржуваое на дпдатната и дппплнителната настава.

2.2.
Задржуваое/псипуваое на учениците
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани


Ппдатпци и извештаи пд педагпшката служба



Ппдатпци пд класни ракпвпдители дневници за

ушилищтетп кпнтинуиранп гп следи брпјпт на

рабпта

изпстанпците. Вп ушилищтетп се врщи анализа за

-

23

Вп пднпс на редпвнпста на ушениците,

Извештај пд сампевалуација за перипдпт пд 2018-2020 гпдина




август,2020

Ппдатпци пд административна служба

пришините за птсуствп пд настава и на време се

(секретарпт) и главна книга

преземаат кпнкретни активнпсти за ппдпбруваое

Прпграма за рабпта и Извештај за рабпта на

на редпвнпста на ушениците.

-

училитетп

Ушилищтетп спрабптува сп рпдителите вп



Интервју сп педагпгпт

врска сп редпвнпста на ушениците. Задплжителнп



Преведници

се ппднесуваат дпкументи за птсуствата на
ушениците

кај

класните ракпвпдители и

педагпщката служба. Закпнски се спрпведува
спветуваое на рпдителите на ушениците кпи
ппкажуваат

намален

успех,

нередпвнпст

вп

ппсетуваоетп на наставата и манифестираат
разлишни фпрми на насилствп. Изпстанпците ги
регулираат класните ракпвпдители и дпкплку се
кпнстатира

дека

изпстанпци

е

брпјпт

ппгплем

на

пд

непправдани

дпзвпленптп

се

ппвикуваат рпдителите и ушениците на разгпвпр, а
пптпа се изрекуваат сппдветни педагпщки мерки.
Изрешените педагпщки мерки се евидентираат вп
дневникпт за рабпта на класпт, а вп писмена
фпрма се инфпрмираат и рпдителите. Такви
писмени

известуваоа

имаат

и

ушилищнипт

педагпг и класните ракпвпдители. Изрешените
педагпщки мерки педагпгпт уреднп ги регистрира
вп свпјата педагпщка дпкументација.

-

Вп ушебната 2018/2019 и 2019/2020 гпдина,

ппведениетп на ушениците бележи ппдпбруваое..
Вп ушебната 2018/19 гпдина пд 829 ушеника 761 се
сп примернп ппведение, 57 ушеници сп дпбрп
ппведение а 11 ушеници сп незадпвплителнп
ппведение. Вп ушебната 2019/20 гпдина пд 786
ушеници, 764 се сп примернп ппведение, 19
ушеници

сп

дпбрп

и

3

ушеници

сп

незадпвплителнп ппведение.

-

Ушениците пд прва дп шетврта гпдина вп

ушебната 2018/19 гпдина имаат направенп вкупнп
39 111 изпстанпци, пд кпи 35 206 се пправдани а
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4075 се непправдани изпстанпци. Вп ушебната
2019/20 гпдина ушениците имаат направенп
вкупнп 28 234 изпстанпци, пд кпи 25 729 се
пправдани а 2505 се непправдани изпстанпци. Од
прилпжените брпјки мпже да се заклуши дека
ппстпи знашителнп ппдпбруваое на редпвнпста
на ушениците.

-

Осипуваоетп на ушениците пд ушилищтетп

редпвнп се следи. Вп ушебната 2018/19 гпдина се
птсипале вкупнп 17 ушеници, а вп 2019/20 гпдина
вкупнп

16

ушеници.

Најшеста

пришина

за

псипуваое на ушениците се: заминуваое вп
странствп а еден дел пд ушениците кпи дпадаат пд
другите ппщтини заминуваат пд ушилищтетп
ппради надвпрещни пришини какп щтп се:
недпвплен сместувашки капацитет вп ушилищнипт
дпм и пптещкптии при прилагпдуваоетп на
нпвите

услпви

за

ушеое,

пптещкптии

при

патуваоетп.пптещкптии вп прилагпдуваоетп пд
страна на ушениците кпи патуваат вп активнпстите
вп ушилищтетп. Брпјпт на ушеници кпи заминуваат
е еднакпв или незнашителнп ппгплем сп брпјпт на
пние кпи дпадаат

пд

другп ушилищте. При

преминуваое на ушениците пд еднп вп другп
ушилищте

се запазува ппстапката за уреднп

впдеое педагпщка евиденција и дпкументација и
навременп

дпставуваое на инфпрмации за

ушеникпт, а истите ги зема вп предвид при
натампщна
Преминпт

пбразпвна
пд

еднп

рабпта
вп

другп

сп

ушеникпт.

ушилищте

е

дпкументиран сп преведници, а е запищан и вп
дневник и вп главна книга на ушениците.
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Индикатпр за квалитет:
Задржуваое/псипуваое на учениците
Слаби страни –слабпсти

Јаки страни





непправданптп птсуствп пд настава;

мпже редпвнп да разгпвара сп ушениците кпи се

Спветпдавна и стручна ппмпш на учениците пд

среќаваат сп разни пптещкптии за редпвнп

страна на педагпгпт;

следеое на наставата.
Ушилищтетп нема услпви да влијае и да

-

Сплидна кпмуникација ученик –наставник и
рпдител-наставник.

врщи прпмени на надвпрещните фактпри кпи

Ппзитивна клима вп училиштетп за учеое и

придпнесуваат псип на ушеници.

-

рабпта;


Пптреба пд психплпг вп ушилищтетп кпј ќе

-

Евиденција и анализа на пправданптп и

на пбразпваниетп врз живптпт на единката.

Кпдекс на пднесуваое вп училиштетп.

Прпблеми

Мпжнпсти


Врабптуваое на психплпг вп училиштетп.



Организираое на предаваоа и рабптилници за

Недпвплна едукација на ушеници за улпгата

-

Одпбрение пд МОН

ученици за важнпста пд редпвнп следеое на
пбразпвнипт прпцес.
ПРИОРИТЕТИ Да се интезивират бараоата за прием на психплпг вп педагпшката служба. Одржуваое на
едукативни предаваоа и рабптилници.

2.3.
Ппвтпруваое на учениците
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани



Увид вп педагпшка евиденција и дпкументација



Записник пд наставнички спвет

ппвтпруваа гпдината и тпа 3 ушеници вп прва



Интервју сп педагпгпт

гпдина и еден ушеник вп втпра гпдина. Вп

-

Вп ушебната 2018/19 гпдина 4 ушеници ја

ушебната 2019/20 гпдина ниту еден ушеник ја нема
ппвтпруванп гпдината.

-

Вп ушебната 2018/19 гпдина 63 ушеници беа

упатени на ппправен испит а вп 2019/20 самп 3
ушеници.

-

Брпјпт на ушеници кпи ја ппвтпруваат

гпдината какп и на пние кпи се упатуваат на
ппправен испит секпја гпдина се намалува.
Пришина за пва е згплемената бпдпвна листа на
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прием на ушенпци вп прва гпдина (70 бпда) щтп
придпнесува вп ушилищтетп да се запищуваат
самп сплидни ушеници.

Индикатпр за квалитет
Ппвтпруваое на учениците
Јаки страни

Слаби страни –слабпсти



Квалитетен наставен кадар;



Примена на критериумите за пценуваое;

имаат пптещкптии при адаптацијата на нпвите



Учениците имаат мпжнпст да членуваат вп гплем

услпви за ушеое вп среднп ушилищте.

-

Редпвнп спветуваое на ушениците кпи

брпј слпбпдни активнпсти


Учествп на учениците на ппштински, регипнални
и државни натпревари и ппстигнуваое на
сплидни резултати



Редпвната настава кпнтинуиранп се унапредува



Наставнипт кадар е пбучен за кпристеое на
различни техники за сппредуваое на тежинските
нивпа при пценуваоетп

Мпжнпсти

Прпблеми

-

-

Дпекипираое на педагпшка служба за

Одпбрение пд МОН

интензивираое на рабптата сп учениците кпи
имаат пптешкптии сп прилагпдуваое и
спвладуваое на наставните цели.

-

Згплемена кпмуникација и спрабптката сп
рпдителите.

3. Ппдрачје: Учеое и настава
3.1.
Планираое на наставниците
Кпи се извпри и дпкументи за увид


Индивидуални

планираоа

на

Инфпрмации кпи се спбрани

наставниците: -

За реализација на наставните планпви и

за

прпграми наставниците израбптуваат гпдищни

реализација на наставата, пперативни планпви

ппдгптпвки и тематски планираоа за секпја

гпдишни

ппдгптпвки,

темaтски

планпви
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тема и дневни ппдгптпвки за секпј наставен

дппплнителна и дпдатна настава;

шас. Ппкрај пва, се израбптувата и прпграми за



Педагпшка служба - интервју сп педагпгпт;

дппплнителна и дпдатна настава.



Разгпвпр сп наставниците;



Наставни планпви и прпграми

-

Сп планираоетп јаснп се утврдени целите на
наставата, активнпстите на шаспт – наставни
фпрми и метпди, пшекуваните исхпди пд

пд БРО и МОН за реализација на наставата;

ушеоетп и нашинпт на пценуваое.

-

Наставниците ги кпристат резултатите пд
пценуваоетп

за

да

ги

идентификуваат

пптребите на ушениците и да ги планираат
следните шекпри вп ушеоетп.
-

Глпбалните ппдгптпвки се дпставуваат дп
ушилищнипт педагпг пред ппшетпкпт на секпја
ушебна гпдина, а истптп важи и за дпставуваое
на прпграмите за дппплнителна и дпдатна
настава. Секпј наставник има свпе дпсие каде
се шуваат сите нивни прпграми и истите се
дпстапни вп секпе време. Следеоетп на
реализацијата се пбавува преку разгпвпр сп
наставниците

и

дневниците за рабпта на

паралелката.
-

Тематските

ппдгптпвки

наставниците

ги

дпставуваат дп педагпгпт пред ппшетпкпт на
секпја нпва тема, а некпи наставници тпа гп
прават пред ппшетпкпт на ушебната гпдина.
-

Наставниците ги планираат свпите ппдгптпвки
вп

рамките

на

струшните

активи

или

ппдгптпвки

ги

сампстпјнп.
-

Наставниците

свпите

израбптуваат вп пищана или електрпнска
фпрма.
-

Расппредпт

на

шаспвите

пдреденп пд директпрпт.

28

гп

прави

лице

Извештај пд сампевалуација за перипдпт пд 2018-2020 гпдина

август,2020

Индикатпр за квалитет:
Планираое на наставниците
Јаки страни

Слаби страни -слабпсти

-

-

Навременп израбптуваое и дпставуваое на
гпдишни и темaтски планпви и разни извештаи.

-

Објективни и субјективни слабпсти вп
примената на ИКТ технплпгијата.

Ппдгптвенпст на наставниците за дппбука сп ИКТпсвен ппчетни и напредни курсеви.

-

Размена на искуства и спрабптка меду
наставниците.

Мпжнпсти

Прпблеми

-

-

Организираое на интерни ИКТ курсеви и

Недпстатпк на финансиски средства.

ппдпбруваое на снабдуваоетп сп интернет вп
училниците.
ПРИОРИТЕТИ: Организација на интерен ИКТ курсеви.

3.2.
Наставен прпцес
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани

Дневни ппдгптпвки;

-

Дпбар дел пд наставниците применуваат
спвремени интерактивни метпд за рабпта сп

Увид вп училниците;

ушениците вп ппгплеми или ппмали групи вп
зависнпст пд мпжнпстите. Сепак дел пд

Увид вп дневниците;

наставнишкипт

кадар

сѐ

ущте

кпристат

класишни фпрми и метпди вп наставата щтп не
Интервју сп педагпгпт;

секпгащ сппдветствуваат сп пптребите на
ушениците. Ппради пва вп пдредени слушаи

Прашалник за наставниците;

наставниците не секпгащ успеваат вп целпст да
ги

Прашалник за учениците.

развијат

и

ппттикнат

индивидуалните

сппспбнпсти за ушеое кај секпј ушеник.

На

пращаоетп дали наставниците ги пхрабруваат
ушениците
ппставуваат

сампстпјнп
пращаоа

да
и

мислат,
да

да

дпнесуваат

заклушпци, 40.5 % пд анкетираните 42 ушеници
пдгпвприле сп „секпгащ“ и истп тплкав
прпцент на ушеници пдгпвприле сп „шестп“.
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Сп цел плеснуваое на наставнипт прпцес и
пвпзмпжуваое на ппгплема визуленпст и
ппипливпст

на

наставнипт

материјал,

наставнишкипт кадар секпгащ кпга е вп
мпжнпст упптребува инфпрматишка технлпгија.
На пращаоетп дали наставниците вп текпт на
наставнипт

прпцес

(инфпрматишка

кпристат

технплпгија),

57,

ИКТ
1%

пд

анкетираните ушеници пдгпвприле сп шестп,
19% пдгпвприле секпгащ и 11.9% сп ппнекпгащ.
Сп ппставуваоетп на интерактивните табли вп
дел пд ушилниците е пвпзмпжена ппгплема
дпстапнпст
пвпзмпжена

на

ИКТ

технплпгијата

примена

на

и

е

дигитални

интерактивни ушебници сп щтп се плеснува
наставнипт прпцес и се згплемува интереспт за
време

на

кпристеоетп

шаспт.
на

На
ИКТ

пращаоетп
вп

наставата

дали
им

пвпзмпжува на ушениците пплеснп да ја
спвладаат наставната единица, а пс тпа
заинтересиранпста на шаспт е ппгплема, 40,5%
пд анкетираните ушеници пдгпвприле сп
секпгащ, 23,8% сп шестп и 28.6 % сп ппнекпгащ.

-

Ппшнувајќи пд 12 март 2020 гпдина, ппради
нпвпнастаната ситуација сп пандемијата Covid19, ушилищтата вп Македпнија беа затвпрени и
целпкупнипт наставен прпцес се пдвиваще пп
пат на далешинскп ушеое ( пнлајн настава).
Наставниците дпста дпбрп се снајдпа вп пваа
нпва улпга при щтп беа активирани платфпрми
на Zoom, Eduino и др, и сп примена на разни
дигитални алатки (google forms и сл) се
реализираще наставата дп крајпт на ушебната
гпдина. И ппкрај пдредени недпстатпци на
далешинскптп ушеое вп пднпс на наставата сп
физишкп присутвп, сепак наставните планпви и
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прпграми беа реализирани вп целпст а
наставниците и ушениците беа задпвплни пд
пстварените резултати на крајпт на ушебната
гпдина.

-

Задашите и активнпсти те кпи се рабптат дпма
или

вп

ушилищтетп претежнп

се

дпбрп

испланирани и приппспбени за пбразпвните
пптреби на ушениците. Од ресурсите кпи се
кпристат дпминираат ушебниците и прирашен
материјал. Сп пва на ушениците им се
пвпзмпжува вп најгплем дел да ги ппстигнат
предвидените цели на наставата.

-

Сите ушеници ппдеднаквп се ппттикнуваат и
пхрабруваат активнп да ушествуваат вп текпт на
наставата

и

спздаваоетп

впннаставните
на

рабптна

активнпсти,

атмпсфера.

На

пращаоетп дали наставниците ги мптивираат
ушениците да превземаат акции за прпмени вп
нивнипт

живпт

пдгпвприле

сп

и

ушилищтетп,

шестп

и

пп

секпгащ,

31%
23.8%

ппнекпгащи7.1% сп никпгащ. Истп така на
пращаоетп дали ушениците вп текпт на
наставнипт прпцес заемнп спрабптуваат и си
ппмагаат,

42.9%

пдгпвприле

шестп,

31%

пдгпвприле сп секпгащ и 21.4% сп ппнекпгащ.

-

Наставнипт прпцес вп ушилищтетп се следи
спгласнп прппищани стандарди. Кај секпј
наставник се прави увид на шаспт пд страна на
директпрпт и педагпгпт најмалку еднащ вп
текпт на ушебната гпдина, а пп пптреба и
ппвеќе пати.

•

Прашалник за ученици

•

Прашалник за наставниците

-

Анкетирани се вкупнп 42 ушеници, на разлишна
впзраст пд 1 дп 4 гпдина.

-

Ушениците

се

правишнп

пценувани

и

вреднувани пд страна на наставниците. На пва
пращаое 47.6% пдгпвприле сп шестп, 19% сп
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секпгащ и 23.8% сп ппнекпгащ.
-

Наставниците
дпбиената

јавнп

пцена

им
и

ја

за

спппщтуваат

истата

даваат

пбразлпжуваое. 50% пд анкетираните ушеници
пдгпвприле сп секпгащ, 23.8 % сп шестп, 16.7%
сп ппнекпгащ и 7.1% сп никпгащ.
-

Успехпт на ушениците би бил ппдпбар акп има
ппдпбри услпви за рабпта вп смисла да има
ппвеќе нагледни средства и материјали за
практишна рабпта.

-

Влијание врз слабипт успех на ушениците има и
пптеретуваоетп на ушениците сп ппвеќе пд
еднп тематскп ппвтпруваое вп текпт на
щкплскипт

ден.

На

пращаоетп

дали

наставниците внимаваат да не ги пптеретуваат
ушениците сп ппвеќе пд еднп тематскп
ппвтпруваое вп текпт на ушилищнипт ден
45.2% пдгпвприле ппнекпгащ, 16.7% мнпгу
реткп и никпгащ, 11.9 % секпгащ и 9.5%
пдгпвприле сп шестп.
-

Наставниците не прават дискриминација меду
ушениците пп верска, етнишка и пплпва
припаднпст.

На

пва

пращаое

57.1%

пдгпвприле сп секпгащ, 26.2 % дека шестп не
прават и сп 9.5% пдгпвприле дека ппнекпгащ
се прави дискриминација на пдредени групи.

Индикатпр за квалитет:
3.3.
Искуства на учениците пд учеоетп
Јаки страни



Слаби страни –слабпсти

Примена на стекнатите знаеоа вп секпјдневнипт 

Недпстатпк

живпт

прганизација на кабинетска настава.

Ппдгптвенпст на наставниците за примена на 

Немпжнпст да се кппрдинираат тематските

разни фпрми и метпди на настава

планпви на шаспвите за ппвтпруваое и
32
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утврдуваое.

Однпспт на наставниците кпн учениците нема
дискриминатпрски карактер

Мпжнпсти
-

Прпблеми

Спздаваое на ученичкп катче сп прпшируваое

-

Недпстиг на финансиски средства

на училишната зграда.
ПРИОРИТЕТИ: Спздаваое на ученичкп катче и дпппремуваое на кабинетите.

3.4.
Задпвплуваое на пптребите на учениците
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани


-

Анкетен прашалник за ученици

Наставниците кпристат интерактивни техники
на ппушуваое и пценуваое сп щтп ги
мптивираат ушениците да гп ппстигнат свпјпт
максимум.

-

Недпстига сппдветна литература пп најгплем
брпј на предмети.

-

Ушилищната

библиптека

распплага

сп

недпвплен фпнд на литература. На пращаоетп
дали

библиптеката

вп

ушилищтетп

ги

задпвплува пптребите на ушениците 31%
пдгпвприле сп шетп и ппнекпгащ, 16.7% сп
мнпгу реткп, 11.9% секпгащ и 9,5% сп никпгащ.

-

Гплемипт брпј на ушениците вп паралелките не
дпзвплува успещнп кпристеое на разлишни
интерактивни техники вп тепретската настава.

.

Индикатпр за квалитет:
Задпвплуваое на пптребите на ученците
Јаки страни


Слаби страни

Ппдгптвенпст на наставниците за примена на -

Гплем брпј на ушеници вп паралелките при

разни фпрми и метпди на настава

кпристеоетп на интерактивните техники вп
наставата.

-

Недпстиг на сппдветни ушебници за настава.

-

Недпвплна

ппременпст

на

библптека сп струшна литература.
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Мпжнпсти

Прпблеми



-

Набавка на стручна литература за библптеката.

август,2020

Недпстиг на финансиски средства

ПРИОРИТЕТИ:
Опремуваое на училишната библптека преку разни дпнации пд бизнис сектпрпт.

3.5.
Оценуваоетп, какп дел пд наставата
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани


Анкета сп наставниците



Анкета на учениците



Педагпшка служба и директпр

-

Критериумите за пценуваое се сведуваат на
нивп на струшните активи.

-

На наставниците им се ппзнати ппзитивните
прпписи вп делпт на пценуваоетп.

-

Метпдите за пценуваое најшестп се усни
пдпгпвпри, писмени рабпти и тестпви.

-

Ппгплем дел пд наставниците си впдат интерна
евиденција за пдгпвприте на ушениците.

-

Ппстигнуваоата на ушениците вп текпт на
пбразпвнипт прпцес се спппщтуваат јавнп, а
ушениците

кпи

ппстигнуваат

највиспки

резултати вп текпт на ушебната гпдина се
истакнуваат и наградуваат. На пращаоетп дали
наставниците резултатите ги спппщтуваат јавнп
и транспарентнп 50% пд анкетираните 42
ушеници се изјасниле сп секпгащ, 23.8% сп
шестп, 16.7% сп ппнекпгащ и 7.1% никпгащ.

Индикатпр за квалитет:
Оценуваоетп, какп дел пд наставата
Јаки страни


Слаби страни

Кпнтрплата на часпвите и разгпвпр сп учениците -

Пптещкптии вп пценуваоетп ппради гплемипт

пд страна на директпрпт и педагпшката служба

брпј на ушеници вп паралелките

се редпвни и за тпа се впди записник



Директпрпт и педагпшката служба редпвнп
впдат разгпвпри сп наставниците кај кпи се
евидентираат слабпсти
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Мпжнпсти


Примена

август,2020

Прпблеми
на

стандарди

за

пценуваое

и

-

Инертнпст на наставнипт кадар.

транспарентнпст вп пценуваоетп
ПРИОРИТЕТИ:

Згплемуваое на брпјпт на ппсети на час сп акцент на часпвите за ппвтпруваое и

утврдуваое. Примена на стандардите и критериумите за пценуваое.

3.6.
Известуваое за напредпкпт на учениците
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани
-

Дневник за рабпта

-

Записници пд рпдителски спстанпци

-

Анкета на рпдители

-

Анкета за наставници

-

Интервју сп педагпг

-

Известуваоетп на рпдителите за успехпт,
напредпкпт на ушениците, редпвнпста вп
наставата, птсуствп пд шаспви и слишнп, се
пстварува

преку

редпвнп

пдржуваое

на

рпдителски средби, ппединешнп ппвикуваое
на рпдители (најшестп за пправдуваое на
шаспви или за изрекуваое на педагпщка
мерка), спветуваое на рпдители пд страна на
педагпщката служба и електрпнскипт дневник.
Спрабптката сп рпдителите е мнпгу важна
кпмппнента вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес
на секпе ушилищте. Ппради тпа педагпгпт на
ушилищтетп редпвнп пстварува средби сп
рпдителите

за индивидуални разгпвпри

и

кплективнп преку спветуваое на рпдителите
на ппслабите ушеници

и ушениците сп

нередпвнп ппсетуваое на шаспви.

-

Сампиницијативнп дпадаое на рпдители.

-

Присуствптп на рпдителите на рпдителските
средби вп текпт на гпдината кпнтинуиранп
следи

пад.

Најгплема

присутнпст

се

забележува на првата рпдителска средба,
пспбенп вп прва гпдина, а најмала присутнпст
пд рпдителите се забележува на ппследната
рпдителска средба. Факт е (ппзнат и пд
ппранп) дека пд прва кпн шетврта гпдина
брпјпт на рпдители на рпдителски средби
ппада. Слишна ситуација е и сп лишнптп
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присуствп

на

рпдителите

август,2020

(надвпр

пд

рпдителските средби). На пращаоетп дали
ушилищтетп редпвнп ги инфпрмира рпдителите
за сите рабпти кпи се пд нивен интерес, и се
инфпрмираат за ппстигнатите резултати на
ушениците, 74,1% пд анкетираните рпдители
пдгпвприле сп секпгащ, а 9.5 % сп шестп,
ппнекпгащ и мнпгу реткп.

-

Рпдителите навреме и кпнтинуиранп дпбиваат
инфпрмации за слушуваоата вп ушилищтетп. На
пращаоетп

дали

рпдителите

активнп

ушествуваат вп рабптата на ушилищните тела за
рабпти кпи ги засегаат нивните деца (Спвет на
рпдители, Ушилищен спвет и сл.) и нивнптп
мислеое се зема вп предвид, 47.6% пд
анкетираните пдгпвприле сп секпгащ, 28,6% се
изјаснилесп шестп, и 14,3% сп ппнекпгащ.

-

Ушилищтетп гп ппддржува вклушуваоетп на
рпдителите

и

ушениците

вп

впннаставни

активнпсти и прпекти. На истптп пращаое
52.4% пд анкетираните рпдители се изјасниле
сп секпгащ, 23.8% сп шестп, и 9,5% сп
ппнекпгащ и мнпгу реткп.

Индикатпр за квалитет:
Известуваое за напредпкпт на учениците
Јаки страни



Слаби страни-слабпсти

Училиштетп редпвнп прганизира рпдителски -

Недпвплна заинтересиранпст и ппсетенпст пд

средби

страна на рпдителите

Класните

ракпвпдители

ги

ппвикуваат -

рпдителите вп училиштетп секпгаш кпга ппстпи
пптреба



Педагпшката служба редпвнп прганизира средби
за спветуваое на рпдители



Наставниците и класните ракпвпдители редпвнп
гп пптпплнуваат електрпнскипт дневник
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Мпжнпсти

Прпблеми



-

Интензивираое на спрабптката сп рпдителите

август,2020

Слаб пдзив на рпдителите ппради рабптни
пбврски и презафатенпст.

ПРИОРИТЕТИ: Да се згплеми спрабптката ппмеду рпдителите и училиштетп .

4. Ппдрачје: Ппддршка на учениците
4.1.
Севкупна грижа за учениците
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани

-

Увид вп прпстпрни капацитети на училиштетo

-

Прптпкпли за ппстапуваое и елиминираое на
ризици

-

-

ппддржува ушениците вп впннаставни активнпсти.
-

Прирачник за заштита при елементарни
неппгпди

52,4% пд рпдителите сметаат дека ушилщитетп ги

Ушилищнипт прпстпр е безбеден за изврщуваое
на наставнипт прпцес.

-

Инфраструктурнп е пбезбеден и сите пптенцијанп

-

Статут на училиштетп

ппасни места ва ушилищтетп и негпвата блиска

-

Прпграма за рабпта на стручни служби

пкплина се безбедни.

-

Разгпвпр сп наставнипт кадар и учениците

-

Ппдатпци

за

прганизирани

трибини

вп

Вп ушилищтетп има дпвплнп апарати за
прптивппжарна защтита. Ушилищтетп истп така

училиштетп и надвпр пд негп

има израбптенп „План за защтита и спасуваое“

-

Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп

кпј предвидува защтита на ушениците и

-

Техничка служба вп училиштетп (педагпг)

врабптените вп ушилищтетп пд елементарни

-

Пптврди пд центарпт за спцијални рабпти

неппгпди. Вп рамките на безбеднпст вп

-

Увид вп инфраструктурните капацитети и

ушилищтетп вп ушебна 2018/19 гпдина ушениците

прпстпрни капацитети на училиштетп

и наставниците имаа вежба за защтита и

Анкета за рпдители

евакуација вп слушај на ппжар прганизирана пд

-

страна на Прптивппжарната служба вп Опщтина
Штип и ушениците пд нащетп ушилищте вплпнтери
вп Црвенипт крст. Акцијата беще ппдржана пд
МВР-Штип, Црвенипт крст, лпкалните жители вп
близина на ушилищтетп и Брзата ппмпщ.
-

Вп перипдпт пд 2018-2020 гпдина направени се
набавки пд наставни средства и ппмагала. Нп и
ппкрај сите набавки кпи се направени сеущте
ппстпи недпвплана ппременпст на кабинетите.
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-

август,2020

Вп Статутпт на ушилищтетп е нагласенп дека сите
пблици на насилствп (психищкп и физишкп) пд
страна на ушениците најстрпгп се казнува сп
сппдветни педагпщки мерки.

-

Струшната

служба

заеднп

сп

класнипт

ракпвпдител или други наставници се дплжни да
ги известат надлежните институции дпкплку
забележат билп какви манифестации на насилствп
и злпупптрба кај ушениците.
-

Вп склпп на ушилищтетп рабпти и функцијата
„Ушеник правпбранител“, кпја претставува карика
меду ушениците, наставнипт кадар и службите, сп
цел навреме да се пријави секакпв вид на
насилствп.

-

Дпкплку се јават прпблеми сп Жртви на насилствп
и нивните рпдители/старатели вп ушилищтетп
ппстпјат

услпви

за

навремена

реакција

и

рещаваое на прпблемите преку кпмуникација сп
Центарпт

за

спцијална

рабпта

и

пднпспт

наставник-рпдител-ушеник-педагпщка служба.
-

Ушилищтетп впди пплитика на забрана
пущеоетп,

кпнзумираое

на

алкпхпл

за
и

дистрибуција на дрпга и пстанати наркптишни
средства. Вп ушилищтетп, двпрпт, канцелариите,
тпалетите и пстанатите прпстприи најстрпгп се
забранува пущеоетп.
-

Ушилищтетп какп институција е вп спрабптка сп
лпкалната сампуправа, какп и сп СВР-Штип, при
щтп се прганизираат разлишни рабптилници,
предаваое и едукативни семинари на ушениците
на кпи им се презентирани ппаснпстите пд
пущеоетп, алкпхплпт и дрпгата.

-

Дпкплку се утврди дека ушеникпт пптекнува пд
спцијалнп загрпзени семејства, вп тпј слушај
ушеникпт е изземен пд плаќаое на разлишни
впнушилищни активнпсти, матурски прпслави,
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сликаое за таблп.
-

Ушилищтетп нема механизам за вклушуваое на
ушениците сп телесни прешки вп наставнипт
прпшес.

Пристаппт

вп

ушилищтетп

не

е

присппспбен за пптребите на лицата сп телесни
прешки.
-

Наставниците вп ушилищтетп вп ушебната 2019/20
гпдина ја ппминаа пбуката за Инклузивнп
пбразпвание.

Индикатпр за квалитет:
Севкупна грижа за учениците
Јаки страни
-

-

Слаби страни-слабпсти

„Ученик правпбранител“, функција кпја е -

Немаое психплпг вп ушилищтетп.

важна карика меду учениците, наставниците и -

Пристаппт вп ушилищтетп не е присппспбен за

стручната служба.

пптребите на лицата сп телесни прешки.

Се превенира и најстрпгп се казнува секакпв
вид на психичкп и физичкп насилствп. Се
забранува пушеое и упптреба на алкпхпл и
наркптични

средства

вп

училиштетп

и

училишнипт двпр.
-

Ппстпи кпнтинуирана едукација на учениците
за штетнптп дејствп на пушеоетп, алкпхплпт и
дрпгата.

Мпжнпсти
-

Врабптуваое

Прпблеми
на

психплпг

и

спцијален -

Одпбрение пд МОН.

рабптник вп стручната служба на училиштетп.
-

Овпзмпжуваое пристап вп училиштетп за
лица сп телесни пречки.

ПРИОРИТЕТИ: Да се испрати бараое дп МОН за дпекипираое на педагпшката служба. Да се пвпзмпжи
пристап вп училиштетп за лица сп телесни пречки.
39

Извештај пд сампевалуација за перипдпт пд 2018-2020 гпдина

4.2.
Здравје
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани

-

Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп

-

Увид вп училишен прпстпр

-

Увид

-

вп

педагпшка

-

-

-

Ушениците се едуцираат преку предаваоа какп и
на кпј нашин да се защтитат пд пдредени

евиденција

и

забплуваоа.

Предвидени

се

задплжителни

дпкументација

систематски прегледи на ушениците пд прва и

Правилник за прганизација и спрпведуваое на

шетврта гпдина.

систематски преглед
-

август,2020

-

Задпвплителната

хигиена вп ушенишките и

Правилник за прганизација и спрпведуваое на

наставнишките тпалети. Хигиената вп ушилниците

впнредни испити

и хпдниците е дпбра. Медутпа мпра да се истакне

Увид

вп

педагпшка

евиденција

и

на првипт спрат пд ушилищната зграда нема

дпкументација

дпвплнп

тпалети

за

ушениците.

Овде

се

Анкета за рпдители

ппдразбира дека ист санитарен јазпл кпристат и
мащките и женските ушеници.
-

Вп

ушилищтетп

се

врщи

дезинфекција,

дезинсекција и дератизација пд страна на струшни
лица вп текпт на ушебната гпдина.
-

Дпкплку се слуши некпј ушеник ппради дплгптрајна
бплест кпја бара бплнишкп лекуваое вп таква
ситуација

класнипт

ракпвпдител

заеднп

сп

ушилищнипт педагпг предлагаат нашин какп пвпј
ушеник да гп заврщи пбразпваниетп.
-

Ушилищтетп спрабптува сп устанпви кпи пружат
психплпщки и здравствени услуги на ушениците.
На тпа пращаое 47,6% пд рпдителите пдгпвприле
сп секпгащ, 14,3% сп реткп.

-

На младите бремени ушенишки им се пвпзмпжува
впнреднп дпщкплуваое сп цел да гп запкружат
пбразпваниетп.

Индикатпр за квалитет:
Здравје
Јаки страни
-

Слаби страни-слабпсти

Се ппттикнуваат младите мајки да гп пфпрмат -

На првипт спрат пд училишната зграда нема

среднптп

дпвплнп

пбразпвание

преку

впнреднп
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ппдразбира дека ист санитарен јазпл кпристат и

прганизираат

интерни

предаваоа

за

машките и женските ученици.

заштита пд различни типпви забплуваоа.
-

Дезинфекција, дезинсекција и дреатизација
пд стручни служби вп текпт на учебната
гпдина,а не самп на ппчетпкпт.

Мпжнпсти
-

Прпблеми

Спрабптка сп стручни лица за кпнтинуирана -

Финансиски средства

дезинфекција, дезинсекција и дератизација вп
училишната зграда
ПРИОРИТЕТИ : Дезинсекција, дезинфекција и дератизација вп училишната зграда на секпи три месеци.

4.3.
Спветпдавна ппмпш за ппнатампшнп пбразпвание на учениците
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани
-

Записници пд рпдителски средби

-

Записници пд индивидуални разгпвпри сп

македпнски јазик и литература врщат пбука на

рпдителите и учениците

сите заинтересирани ушеници пкплу изгптвуваое

-

Разгпвпр сп училишен педагпг

на кратка бипграфија, симулација на интервју за

-

Инфпрмации ппдгптвени пд стручна служба

рабпта и ппдпбруваое на гпвпрните сппспбнпсти

-

Презентации

при јавнп гпвпреое. Практишната настава кпја се

на

-

виспкппбразпвните

институции

Предметните

изведува

наставници

сппред

пп

предвидените

предметпт

наставни

прпграми е на виспкп нивп, сп щтп ушениците се
псппспбуваат за рабпта веднащ пп заврщуваоетп
на пбразпваниетп.
-

Не ппстпи спрабптка ппмеду ушилищтетп и
агенцијата за врабптуваое сп щтп би биле вп
мпжнпст да прпдуцираме кадри сппред пазарпт
на трудпт.

-

Наставниците и струшната служба впдат грижа за
навременп

пткриваое

на

ушениците

сп

емпципнални прпблеми.
-

Ппмпщ

на

ушениците

за

прпфесипнална

приентација им се пружа преку спветниците за
кариера интегриранп вп слпбпдните шаспви за
41

Извештај пд сампевалуација за перипдпт пд 2018-2020 гпдина

август,2020

ушениците.
-

Вп ушилищтетп недпстига ушилищен психплпг какп
и спцијален рабптник кпи ќе бидат целпснп на
распплагаое за пптребите на ушениците

Индикатпр за квалитет:
Спветпдавна ппмпш за ппнатампшнп пбразпвание на учениците
Јаки страни
-

Се врши ппдгптпвка на учениците за бараое -

Вп ушилищтетп нема психплпг кпј би пружил

на рабпта пп завршуваоетп на среднптп

ппмпщ на ушениците сп емпципнални прпблеми.

пбразпвание

Мпжнпсти
-

Слаби страни-слабпсти

Дпекипираое на стручната служба

-

Недпвплна екипиранпст на струшната служба.

Прпблеми
-

Одпбрение пд МОН

ПРИОРИТЕТИ: Да се ппведе ппстапка за дпекипираое на стручната служба сп психплпг и спцијален
рабптник.

4.4.
Следеое на напредпкпт
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани
-

Најгплем дел пд наставниците впдат уредна

-

Извештаи пд класни ракпвпдители

дпкументација за ппстигаоата, редпвнпста и

-

Разгледуваое на педагпшка евиденција

ппведениетп

-

Евиденција на нпвпдпјдени и испишани

кпнтинуирана евиденција секпј наставник е вп

ученици

спстпјба да ги пптенцира ппзитивните нп и

-

Увид вп дневникпт за рабпта на паралелките

негативните страни на ушеникпт.

-

Извештаи за успехпт на паралелката пп -

Ппмеду наставниците, класните ракпвпдители и

тримесечија

струшната

Интервју сп педагпг

ефективна спрабптка.

-

-

за

секпј

служба

вп

ушеник.

Сп

ушилищтетп

ваква

ппстпи

Класните ракпвпдители ппдгптвуваат редпвни
извещтаи и анализи и тпа пп трпмесешиjа, за
напредпкпт и ппстигнуваоата на ушениците. Овие
извещтаи се дпстапни на педагпщката служба, на
рпдителите и пстанатите наставници.
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Индикатпр за квалитет:
Следеое на напредпкпт
Јаки страни
-

Слаби страни-слабпсти

Се учествува на регипнални и државни -

Неекипиранпст на педагпщката служба.

натпревари сп штп се истакнува рабптата на
талентираните ученици.
-

Се

впди

уредна

дпкументација

за

за

напредпкпт на учениците.
-

Ппстпи

кппрдиниранпст

ппмеду

класните

ракпвпдители педагпшка служба и директпрпт
вп кпнтинуиранип следеое на учениците сп
прпблеми вп учеоетп.

Мпжнпсти
-

Дпекипираое на педагпшката служба

Прпблеми
-

Одпбрение пд МОН.

ПРИОРИТЕТИ Да се ппведе ппстапка за дпекипираое на стручната служба сп психплпг и спцијален
рабптник.

5. Ппдрачје: Училишна клима
5.1.
Училишна клима и пднпси вп училиштетп
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани
-

Дневник за рабпта на паралелката

-

Гпдишна прпграма за рабптата на училиштетп

Угледпт/имичпт се гради преку реализираое на

-

Гпдишен извештај за рабптата на училиштетп

квалитетна настава, прганизираое разнпвидни

-

Кпдекс за пднесуваое на учениците

впннаставни активнпсти и директна вклушенпст на

-

Училишни спппштенија

рпдителите, лпкалната и делпвната заедница вп

-

Записници пд наставнички и класни спвети

рабптата на ушилищтетп. Анкетирани се 21

-

Записник пд пдржани рпдителски средби

рпдител и на пращаоетп: Дали ушилищтетп има

-

Записник кај педагпшка служба

дпбар углед, 61,9% пдгпвприле сп секпгащ, 33,3%

-

Записник пд спвет на рпдители

сп шестп а самп 4,8% сп ппнекпгащ.

-

Расппреди за дежурствп на наставници и

Ушилищтетп има јаснп дефинирана мисија и

тетратка за евиденција на дежурства

визија.

-

Извештај за рабпта на Училишнипт парламент

Ушениците псвпјуваат мнпгубрпјни награди на

-

Прашалник за рпдители

разлишни

-
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-

Прашалник за наставници

ппстигаоата на ушениците се врщи преку редпвни

-

Прашалник за ученици

спппщтенија вп ушилищтетп, спцијалните мрежи и

-

Интервју сп директпрпт

други медиуми.

-

Интервју сп педагпгпт на училиштетп

-

Ппстпјат ппвеќе кпдекси щтп се пднесуваат на сите
субјекти

вп

нащетп

ушилищте:

Кпдекс

за

пднесуваое на впспитнп – пбразпвнипт кадар,
Кпдекс за пднесуваое на ушениците и Кпдекс за
пднесуваое на рпдителите. Истп така, ушилищтетп
има Куќен ред, сп кпј се заппзнаваат ушениците и
рпдителите на првата рпдителска средба вп
ппшетпкпт

пд

секпја

ушебна

гпдина.

Од

анкетираните 42 ушеници на пращаоетп: Вп
нащетп ушилищте ппстпи кпдекс на пднесуваое
кпј се ппшитува пд страна на ушениците 57,1%
пдгпвприле сп шестп, 23,8% сп ппнекпгащ и 11,9 сп
секпгащ.
-

Ушилищната клима се гради врз пснпва на впдеое
кпнструктивен прпфесипнален дијалпг ппмеду
врабптените и градеое ппзитивни пднпси на
релација „наставник – ушеник“, „наставник –
рпдител“ и „ушеник – ушеник“. Вп дпнесуваоетп
пдлуки за ушилищтетп ушествуваат и имаат
влијание директпрпт, наставниците, струшните
спрабптници, ушениците преку класните заедници
и

Ушенишкипт парамент, рпдителите и другипт

кадар. Врабптените имаат дпбра дпверба еден вп
друг, градат дпбри прпфесипнални пднпси меду
себе,

врщат

размена

на

материјали

и

се

ппддржуваат меду себе. Ппискусните наставници
им ппмагаат и ппзитивнп влијаат на свпите кплеги.
Од анкетираните 62 наставници на пращаоетп
дали

наставниците

взаемнп

спрабптуваат,

разменуваат искуства и струшнп се надппплнуваат
45,2 % пдгпвприле секпгащ, 38,7 шестп, 12,3
ппнекпгащ и 3,8% сп мнпгу реткп.
Ушениците се рамнпправни партнери вп прпцеспт
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на ушеое, имаат правп да гп искажат свпетп
мислеое / став, и нивнптп мислеое се зема вп
предвид.
Вп

ушилищтетп

се

пдржуваат

кпнтинуиранп

спстанпци на активите сп директпрпт.
-

Вп ушилищтетп ппстпјат прппищани прпцедури
(правилници) за преземаое мерки вп слушај на
прекрщуваое
прппищани

на
сп

правилата
кпдексите.

на

пднесуваое

Ушилищтетп

има

Правилник за педагпщки мерки сп щтп се
регулира пднесуваоетп и изпстануваоетп на
ушениците пд наставата, спгласнп на тпа се
изрекуваат педагпщки мерки на ушениците кпи
ппкажуваат

несппдветнп

пднесуваое

и

непправданп изпстануваат пд наставата. Сп пвпј
правилник се заппзнати ушениците, наставниците
и рпдителите.
Вп врска сп изпстанпците и ппведениетп на
ушениците ушилищтетп ги презема сите мерки
спгласнп сп Закпнпт за среднп пбразпвание и
спгласнп сп Статутпт на ушилищтетп. За сите
прпблеми пкплу изпстанпците на ушениците се
реагира на време, преку разгпвпри сп ушениците и
рпдителите, а педагпщката служба пдржува и
редпвни средби за спветуваое на рпдителите на
ушениците

кпи

ппкажуваат

прпблем

вп

пднесуваоетп или намалуваоетп на успехпт.
Прпблемите

вп

врска

сп

ппведениетп

и

дисциплината се незнашителни. Отсуствуваоетп на
ушениците пд ушилищте најшестп е пд пправдани
пришини, бплест, прпблеми сп прганизирнипт
групен превпз, ушествп на натпревари и сл.
Ппведениетп на ушениците на нивп на паралелка,
генерација и индивидуалнп вп најгплем прпцент е
примернп. На ппмал брпј ушеници им се изрешени
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педагпщки мерки и тпа пд класен ракпвпдител,
Наставнишки спвет . Забележани се пришините за
изпстанпци и тпа најшестп се забплуваоа, а за дел
пд изпстанпците пришината е дпцнеоетп на
групнипт превпз. Ова нема влијание меду мащките
и женските ушеници и меду ушениците пд разлишнп
етнишкп пптеклп.
Ушениците се безбедни при престпј вп нащетп
ушилищте.

Вп

безбеднпста

текпт

на

на

ушениците

ушебната
се

гпдина

регулира

сп

секпјдневни дежурства на наставниците
(сппред претхпднп ппдгптвен расппред) пред
ппшетпкпт на наставата, за време на малите и
гплемите пдмпри и пп заврщуваое на наставата сп
цел

да

се

пдржи

редпт,

дисциплината

и

безбеднпста на ушениците. За истите се впди
редпвна евиденција вп тетратка наменета за таа
цел (тетратка за евиденција – дежурствп на
наставник).
Нащетп

ушилищте

правилници

за

распплага

пценуваое

и

и

применува

пплагаое

на

ппправни, класни испит и испити за впнредни
ушеници, а истите вп целпст се ппшитуваат.
Кпнтинуиранп се следи напредпкпт на ушениците
пд страна на наставниците, се дава ппддрщка на
надарените ушеници и талентираните ушеници. Вп
интерес

на

ушилищтетп

ушениците

и

наставниците

афирмираое
ги

на

ппдгптвуваат

ушениците за ушествп на натпревари, а истите
ушествуваат на ушилищни, ппщтински, регипнални
и државни натпревари. Ушилищтетп редпвнп дава
ппддрщка на наставниците кпи ушествуваат сп
свпите ушеници на разлишни натпревари и ги
ппкрива патните трпщпци на наставниците и
ушениците кпи ушествуваат на натпревари надвпр
пд градпт Штип.
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педагпщките мерки на ушениците вп целпст се
следи. Рпдителите на ушениците се заппзнати сп
жалбените

ппстапки

(жалба

за

неправилнп

пценуваое, намаленп ппведение, и слишнп). За
жалбените ппстапки, рпдителите се инфпрмираат
преку ппщти
рпдители

рпдителски

и

средби,

индивидуални

Спвет

средби

на
сп

ракпвпдителите на паралелките или сп струшната
служба.
-

Ушениците ушествуваат вп рещаваое на прпблеми
и дпнесуваое на пдлуки кпи се пд нивен интерес.
Тпа се реализира преку активнпстите, редпвните
спстанпци и рабптилници на класните заедници и
Ушилищнипт парламент. Дпнесените пдлуки на
ушениците при рещаваое на прпблеми какп и
нивните предлпзи вп пднпс на прганизација на
матурски прпслави, наставнп – наушни екскурзии и
разлишни впнщкплски активнпсти се ппшитуваат.
Од анкетираните 42 ушеника на пращаоетп: Дали
Ушилищнипт парламент е активен и ушествува вп
дпнесуваоетп на пдлуки за активнпстите на сите
ушеници, 61,9 % пдгпвприле сп секпгащ, 26,2 сп
шестп а пстанатите 11,9% сп ппнекпгащ и никпгащ.

-

Однпспт меду наставниците и ушениците, меду
самите наставниците какп и меду ушениците се
базира на медусебнп ппшитуваое и тплеранција,
без разлика на ппл, етнишкптп пптеклп и
разлишната припаднпст. Анкетирани се 42 ушеника.
На пращаоетп дали ппмеду ушениците вп нащетп
ушилищте ппстпи спрабптка и взаемнп ппшитуваое
без разлика на верска, етнишка и пплпва
припаднпст, 54,8% пдгпвприле сп секпгащ, 35,7 сп
шестп а сите пстанати 9,5% сп ппнекпгащ и мнпгу
реткп. На истптп пращаое дали ушениците ги
ппшитуваат

наставниците

пд

анкетираните

наставници, 61,3% се изјасниле сп секпгащ, 27,4%
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сп шестп и 11,3% сп ппнекпгащ.

Индикатпр за квалитет:
Училишна клима и пднпси вп училиштетп
Јаки страни

Слаби страни -слабпсти



Вп училиштетп ппстпи дпбра клима за рабпта.



Рабптата

на

педагпшката

служба

е

-

Умерена спрабптка и струшнп надппплнуваое
ппмеду наставнишкипт кадар.

на

задпвплителнп нивп.


Однпспт меду наставник-ученик е на сплиднп
нивп сп медусебнп ппчитуваое и разбираое



Учениците

активнп

учествуваат

вп

дпнесуваое на пдлуки

ПРИОРИТЕТИ: Ппдигаое на климата за рабпта на ппвиспкп нивп сп ппттикнуваое на спрабптката ппмеду
наставнипт кадар вп редпвната настава и впннаставните групни активнпсти.

5.2.
Прпмпвираое на ппстигаоата
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани



Дневник за рабпта на паралелката

-



Записници пд наставнички и класни спвети

разлишни ппщтински, регипнални и државни



Училишни спппштенија

натпревари какп и натпревари пд медунарпден



Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп

карактер. Се вклушуваат



Гпдишен извештај за рабпта на училиштетп

активнпсти и прпекти вп спрабптка сп лпкалната



Извештаи пд пдржани натпревари

заедница и граданскипт сектпр.



Извештај за рабпта на Училишнипт парламент

вклушени најмнпгу вп сппртските активнпсти, вп



Записник пд спвет на рпдители

натпревари пп пдделни предмети, литературни



Прашалник за рпдители

кпнкурси, рабптилници, пбуки и хуманитарни



Прашалник за наставници



Прашалник за ученици



Интервју сп директпрпт



Интервју сп педагпгпт на училиштетп



Излпжени трудпви на учениците



Фптпграфии и видеп снимки, медиумскп

Ушениците пд нащетп ушилищте ушествуваат на

и вп впнщкплски

Ушениците се

настани. Нивните ппстигнуваоа и ппстигнуваоетп
на ментприте редпвнп се прпмпвираат преку
ушилищни спппщтенија, спцијалните мрежи и
преку лпкалните медиуми. Редпвнп се излпжуваат
и

трудпвите на ушениците вп ушилищните

хпдници, ушилниците и пгласна табла. Ушилищтетп
има и свпја веб страна на кпја се пбјавуваат

прпмпвираое на ппстигаоата на учениците и

инфпрмации
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ушилищтетп, нпвини за државна матура, термини
за испитни сесии за впнредните ушеници и други
инфпрмации ппврзани сп впспитнп-пбразпвнипт
прпцес. На тпј нашин се врщи и прпмпвираоетп на
ппстигнуваоата

вп

име

на

ушилищтетп.

Анкетирани се 21 рпдител и на пращаоетп:
Ушилищтетп има дпбри метпди за рекламираое и
инфпрмираое

за

свпјата

дејнпст,

66,7%

пдгпвприле сп секпгащ, 23,8% сп шестп и 9,5% сп
ппнекпгащ.
-

За унапредуваое на лишните ппстигаоа на
ушениците (мпмшиоа и девпјшиоа) вп ушилищтетп
се прганизираат слпбпдни ушенишки активнпсти.
Ушениците ушествуваат и ги истакнуваат свпите
афинитети, желби и таленти. Се прганизираат
хуманитарни акции и рабптилници, предаваоа
ппврзани сп актуелни спстпјби,

ушествп на

ппщтински, регипнални, државни и медунарпдни
натпревари.

Се

прганизираат

активнпсти

пд

пбласта на здравјетп и защтита пд бплести,
хигиена, екплпгијата, уметнпста, културата и други
активнпсти

за

прпщируваое

на

ушенишките

знаеоа. За пптребите ппврзани сп прганизацијата
на рабптата на Ушенишкипт парламент ушениците
имаат на распплагаое прпстприја вп кпја ги
пдржуваат спстанпците и разлишните активнпсти ушенишкп катше. Вп ушилищтетп редпвнп се
пдржува и дпдатна настава сп ушениците кпи
ппкажуваат ппсебен напредпк и интерес.
На

активнпстите

ушилищтетп
манифестации

или

за
за

патрпнипт
некпј

празник

друг

присуствуваат

вид

на
на

рпдители,

претставници пд лпкалната заедница, гпсти пд
други ушилищта, медиуми, сппнзпри и јавни
лишнпсти.
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Индикатпр за квалитет:
Прпмпвираое на ппстигаоата
Јаки страни
-

Редпвнп

Слаби страни-слабпсти
прпмпвираое

на

успехпт

на -

учениците

ушилищтетп

Мпжнпсти


Недпвплнп ажурираое на веб страната на

Прпблеми

Ппгплемп искпристуваое на веб страната за -

Недпвплнп прпстпр на веб страната

прпмпција на успехпт и ппстигнуваоата на
учениците.

ПРИОРИТЕТИ: Редпвнп ажурираое и надградба на веб страната на училиштетп

5.3.
Еднаквпст и правичнпст
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани



Дневник за рабпта на паралелката

-



Записници пд наставнички и класни спвети

рпдителите се заппзнати сп правата на децата.



Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп

Рпдителите се инфпрмираат на првите рпдителски



Гпдишен извештај за рабпта на училиштетп

средби на ппшетпкпт пд ушебната гпдина, а



Училишни спппштенија

ушениците на класните шаспви. Дппплнителнп на



Гпдишнп планираое за наставните предмети

класните шаспви преку прпграмата Образпвание за

–

живптни вещтини се третираат прпблематики и

Образпвание

за

живптни

вештини

и

Вп нащетп ушилищте, сите врабптени, ушениците и

Граданскп пбразпвание

теми ппврзани сп правата и пбврските на



Записник пд спвет на рпдители

ушениците



Прашалник за рпдители

правишнпст.



Прашалник за наставници



Прашалник за ученици

еднаквпст и правишнпст вп пднпс на сите ушеници.



Интервју сп директпрпт

Ушилищтетп



Интервју сп педагпгпт на училиштетп

ппзитивна



Интервју сп ментпрпт на учениците пд рпмска

истакнати вп ушилищтетп, реализација на теми на

наципналнпст

класните шаспви, презентација на филмпви сп таа

-

и

Наставниците

наставниците,

ги

ппшитуваат

ппстпјанп рабпти
клима

преку

еднаквпст

и

принципите

на

на спздаваое

разлишни

слпгани

тематика и сл. Се пбезбедува здрава клима меду
ушениците и меду наставниците без разлика на
ппл, етнишка припаднпст или разлишнпст вп
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секпјдневната

редпвна

настава.Сп ушениците кпи имат пптещкптии вп
спвладуваоетп на материјата редпвнп се пдржува
и дппплнителна настава. Наставниците еднаквп се
пднесуваат кпн сите ушеници. Од анкетираните 62
наставници, 91,9% се изјасниле сп секпгащ, а
пстанатите

сп

шестп.

На

пращаоетп

дали

ушениците ги ппшитуваат наставниците без разлика
на верска и пплпва припаднпст 61,3% пд
наставниците се изјасниле сп секпгащ, 27,4% сп
шестп, 11,3% сп ппнекпгащ.
-

Вп ушилищтетп дпбрп е прифатен и се прпмпвира
мултикултурализмпт. Ушилищтетп ппзитивнп ја
прпмпвира етнишката, културната и верската
разлишнпст

вп

ушилищтетп

Ушениците

преку

шаспвите

живптни

вещтини,

граданскп

впнщкплски активнпсти

и

заедницата.

Образпвание
пбразпвание

за
и

ушат да ја ппшитуваат

сппствената и културата и традицијата на другите
етнишки заедници вп Република Македпнија, без
разлика на кпја етнишка група припадаат. Преку
прпектпт

за

пбразпваниетп,

Медуетнишка
ушилищтетп

интеграција
има

вп

партнер

ушилищте-СОУ ,,Дрита“ пд Кишевп нп активнпстите
се вп мируваое ппради птежната спрабптка.
Ушилищтетп им дава мпжнпст на сите ушеници
ппдеднаквп (мащки и женски без разлика на
верска и етнишка припаднпст) да се вклушат вп
сите активнпсти и манифестации и да дадат свпј
придпнес вп афирмираоетп на ушилищтетп.

Индикатпр за квалитет:
Еднаквпст и правичнпст
Јаки страни


Однпспт

Слаби страни-слабпсти
меду

наставниците

е

на -

Намаленп

прганизираое и спрпведуваое на

активнпсти пд мултиетнишки карактер.

задпвплителнп нивп и меду нив ппстпи
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спрабптка .


Однпспт меду наставниците и учениците, меду
самите наставниците какп и меду учениците се
базира

на

медусебнп

ппчитуваое

и

тплеранција, без разлика на ппл, етничкптп
пптеклп и различната верписппвест.
-

Преку анпнимни анкети редпвнп се дпбиваат
инфпрмации за прпблеми пд типпт на
етничка, верска или пплпва нетрпеливпст, за
спрабптката

меду

наставник-ученик,

наставник-наставник и ученик-ученик. Од нив
се дпбива јасна претстава дека училиштетп
нема прпблеми пд такпв вид и секпј
ппединечен случај се решава на виспкп
педагпшкп нивп.

Мпжнпсти
-

Прпблеми

Израбптка на прпекти и прганизираое на -

Недпстатпк

активнпсти сп теми пд мултиетнички карактер

мптивиранпст

на

финансиски

средства

и

ПРИОРИТЕТИ: Интензивираое на активнпсти пд мултиетнички карактер.

5.4.
Партнерски пднпси сп рпдителите, сп лпкалната и делпвната заедница
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани


Дневник за рабпта на паралелката



Записници пд наставнички и класни спвети

активнп се вклушени вп пбразпваниетп на свпите



Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп

деца, преку свпи претставници на Спветпт на



Гпдишен извештај за рабпта на училиштетп

рпдители и Ушилищнипт пдбпр. Ушилищтетп ги



Училишни спппштенија

ппттикнува рпдителите да се вклушуваат вп



Записници и извештаи кај педагпгпт на

впспитнп-пбразпвнипт прпцес сп тпа щтп ги

училиштетп

вклушува вп дпнесуваоетп на важни пдлуки и



Записник пд спвет на рпдители

активнпсти,



Записник пд училишен пдбпр

наставнишките спвети и др.



Прашалник за наставници

Вп Гпдищната прпграма за рабпта на ушилищтетп



Прашалник за ученици



Прашалник за рпдители



Интервју сп директпрпт

-

Рпдителите на ушениците пд нащетп ушилищте,

наставнп-наушните

екскурзии,

има Прпграма за спрабптка сп рпдителите и
Прпграма за спрабптка сп лпкалната средина.
Спветпт на рпдители и Ушилищнипт пдбпр истп
така имаат има свпи прпграми за рабпта.
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Интервју сп педагпгпт на училиштетп

Преку Спветпт на рпдители, рпдителите се



Фптпграфии, признанија и благпдарници

вклушени вп рабптата на ушилищтетп при щтп
рпдителите

се

инфпрмираат

за

ушилищните

активнпсти вп текпт на гпдината, даваат предлпзи,
мислеое и сугестии за ппдпбруваое на впспитнппбразпвната рабпта. Истп така, рпдителите имаат
свпи претставници вп Ушилищен пдбпр и на тпј
нашин

се

вклушени

вп

управуваоетп

сп

ушилищтетп. На пращаоетп за редпвнп и активнп
ушествп вп рабптата на ушилищните тела пд страна
на рпдителите и серипзнп прифаќаое на нивнптп
мислеое, 47,6% се изјасниле секпгащ, 28,6% шестп,
14,3% ппнекпгащ.
Ушилищтетп е птвпренп за рпдителите/старателите
или

другите

лица пдгпвпрни за ушениците

(впспитуваши пд интернатпт за ушеници идр.).
Редпвнп се пдржуваат рпдителски средби, а истп
така секпјдневнп се реализираат индивидуални
средби сп физишкп присуствп на рпдители и
наставници кпи ги инфпрмираат рпдителите за
ушениците и нивнипт успех какп и сп педагпгпт и
директпрпт на ушилищтетп. Кпмуникацијата сп
рпдителите и класните ракпвпдители се пстварува
и преку телефпнски кпнтакти. Вп ппследнптп
тримесешие пд ушебната 2019/2020 гпдина ппради
спстпјбата сп Кпрпна кризата рпдителските средби
се пдржуваа on-line сп електрпнска кпмуникација.
Преку

рпдителските

средби

рпдителите

се

заппзнаваат сп успехпт, ппведениетп и сите
текпвни активнпсти и прпблеми на ушилищтетп.
Ушилищтетп практикува и впнредни рпдителски
средби заради пдредени прпблеми и активнпсти.
На пращаоетп дали ушилищтетп навременп и
целпснп ги инфпрмира рпдителите за сите
активнпсти пд нивен интерес и
ушениците
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изјасниле сп секпгащ, и сите пстанати сп пп 9,5%.
На прпсешнп нивп е ппсетенпста на рпдителите на
редпвните

рпдителски

средби

нп

и

на

идивидуалните рпдителски средби сп класните
ракпвпдители и педагпгпт на ушилищтетп ппради
недпвплен пдзив пд страна на рпдителите.
Педагпщката служба редпвнп пдржува спветуваое
на рпдителите на ушеници кпи имаат слаб успех
или шестп птсуствп пд наставата.
-

Ушилищтетп пстварува спрабптка сп лпкалната
сампуправа и сп лпкалната заедница. Дп Спветпт
на ппщтината се прилпжуваат прпграми за рабпта
и

гпдищни

извещтаи

кпи

се

разгледуваат,

пценуваат и пдпбруваат пд нивна страна. Ппстпи
кпнтинуирана

спрабптка

и

кпмуникација

сп

ппщтинскипт прпсветен инспектпр.
-

Лпкалната заедница се вклушува вп ппдпбруваое
на услпвите на рабпта вп ушилищтетп. Редпвнп се
прганизираат предаваоа, рабптилници, пбуки на
наставниците

и

ушениците

и

инфпрмативни

разгпвпри. Ппкрај тпа, ушилищтетп вп кпнтинуитет
спрабптува сп Министерствптп за пбразпвание и
наука, Бирптп за развпј на пбразпваниетп и
Центарпт за струшнп пбразпвание и пбука.
-

Ушилищтетп активнп е вклушенп вп живптпт на
лпкалната

заедница

преку

прганизираое

и

ушествп на заеднишки прпекти и настани.
Ппстпи кпнтинуитет на разни културни и впспитнппбразпвни

настани

и

ппсети.

Ушилищтетп

спрабптува сп здравствените устанпви вп градпт,
сп културните устанпви (Нарпден театар, Дпм на
култура, НУУ Библиптека Гпце Делшев) ппради
пдредени активнпсти и манифестации нп и ппради
реализираое на дел пд наставните прпграми и
спдржини.
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пдредени

активнпсти,

манифестации.

Ушилищтетп

пстварува спрабптка и сп делпвната заедница и
невладинипт сектпр при щтп ушениците активнп
ушествуваат вп прпекти и активнпсти пд разлишен
карактер сп ушествп на семинари, предаваоа и
рабптилници. Сп пва ушениците ги прпщируваат
свпите

знаеоа

успврщуваат

пд

разлишни

кпмуникациските

сппспбнпсти,

ја

јакнат

тимската

пбласти,

ги

вещтини

и

рабпта,

ги

развиваат ппзитивните карактерни пспбини кпи вп
иднина би им биле пптребни за успещнп
вклушуваое вп ппщтественипт живпт.

Преку

ушествп на разлишни рабптилници и камппви
ушениците

разменуваат

иистпвременп

гп

искуства

афирмираат

и

знаеое

ушилищтетп

и

градпт.

Индикатпр за квалитет:
Партнерски пднпси сп рпдителите, сп лпкалната и делпвната заедница
Јаки страни




Слаби страни-слабпсти

Вп училиштетп ппстпи дпбра клима за рабпта. -

Недпвплнп вклушуваое пд страна на рпдителите

Спрабптката сп рпдителите и кпмуникацијата

вп

сп нив е на виспкп нивп пд страна на

ушилищната клима и спздаваое на услпви за

училиштетп.

ппдпбруваое на впспитнп-пбразпвнипт прпцес.

Рабптата

на

педагпшката

служба

е

на -

средби за спветуваое на рпдителите на
ученици сп ппслаб успех или честп птсуствп пд
наставата
Редпвна

кпмуникација

сп

лпкалните

медиуми.


Спрабптка

сп

лпкалната

сампуправа

средби

и

прпсветнипт инспектпр.
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и

креираоетп

на

Умерена спрабптка сп делпвната заедница и
невладинипт сектпр

задпвплителнп нивп и се пдржуваат редпвни



рпдителски

Извештај пд сампевалуација за перипдпт пд 2018-2020 гпдина

Мпжнпсти
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Прпблеми

Унапредуваое на спрабптката сп рпдителите -

Недпвплнп активираое и мптивиранпст пд страна

и нивнп ппгплемп присуствп на рпдителските

на рпдителите

средби и

вклучуваое вп рабптата на

училиштетп и впспитнп- пбразпвнипт прпцес.


Згплемуваое на спрабптката сп делпвната
заедница и невладинипт сектпр

ПРИОРИТЕТИ:

Интезивираое на спрабптката сп делпвната заедница и невладинипт сектпр преку

вклучуваое вп прпекти пд различен карактер

6. Ппдрачје: Ресурси
6.1.
Сместуваое и прпстпрни капацитети
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани


Гпдишни извештаи;



Финансии;

е ппдпбрен квалитетпт на сместувашките и



Прашалник за наставници;

прпстпрни услпви вп ушилищтетп. Направена е



Прашалник за ученици;

прпмена на ппдпт на 15 ушилници и 2 канцеларии



Прашалник за рпдители;

(ппставуваое



Расппред на часпви;

ушилниците сп 77 нпви стплшиоа и 22 ушилищни



Набљудуваое.

клупи. Кпмплетнп е ренпвирана сппртската сала.

-

Вп перипдпт пд 2018-2020 гпдина вп гплема мера

на

ламинат).

Опремени

се

Ппдпбрени се услпвите вп санитарните швпрпви.
Заменети се старите сп нпви стплшиоа вп
наставнишката канцеларија. Обезбедени се три
клима уреди. Набавени се два мераши за нафта.
Вп ушебната 2019 гпдина истп така е направенп
кпмплетнп пбелуваое на ушилищната зграда.
-

Ушилищнипт прпстпр ги испплнува услпвите за
изведуваое на наставата сппред Нпрмативпт.

-

Од прпстпрни услпви ушилищтетп распплага сп:
адекватни ушилници, наставнишка канцеларија,
канцеларија за директпр, ппмпщник директпр,
педагпг, секретар и благајник. Истп така вп
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ушилищтетп ппстпи библиптека, 7 кабинети
(инфпрматика, анатпмија и физиплпгија, кабинет
за

забен

технишар,

2

лабпратприи

за

фармацевтски предмети и 2 кабинети пп нега на
бплен), ппсебнп ппремена прпстприја-за рабптата
на Ушенишкипт парламент и сппртска сала.
-

Гплемината на ушилниците сппдветствува на
брпјпт на ушениците вп паралелките.

-

Ушилищтетп има недпвплен брпј на ушилници за
непрешенп спрпведуваое на дппплнитената и
дпдатната настава какп и за реализација на
впннаставните активнпсти. Нп и ппкрај пвпј
прпблем ушилищтетп максималнп се труди да
изгптви расппред сп кпј максималнп ќе се
искпристат сместувашките капацитети.

Индикатпр за квалитет:
Сместуваое и прпстпрни капацитети
Јаки страни




Слаби страни-слабпсти

Училишнипт прпстпр ги испплнува услпвите за -

Кппрдинација меду наставниците вп ушилищтетп

изведуваое на наставата сппред Нпрмативпт.

при израбптка на планпвите за дпдатна и
дппплнителна настава какп и впннаставните

Училиштетп распплага сп адекватни училници,
наставничка

канцеларија,

канцеларии

активнпсти сп цел максималнп да се искпристи

за

капацитетпт на ушилищтетп.

директпр, заменик директпр, педагпг секретар
и благајник.


Вп училиштетп ппстпи библиптека, 7 кабинети
(инфпрматика, анатпмија, кабинет за забни
техничари, 2 лабпратприи за фармацевтски
предмети и
ппсебнп

2 кабинети пп нега на бплен),

ппремена

прпстприја-Кариерен

центар, сппртска сала, фитнес сала какп и
ппсебни санитарни прпстприи ппремени сп
чешми на

сензпри кпи придпнесуваат за

заштеда на впда.
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Гплемината на училниците сппдветствува на
брпјпт на учениците вп паралелките.

Мпжнпсти


Прпблеми

Израбптка на јасен план за спрпведуваое на 

Одржуваое на ппгплем брпј на предшаспви за

дпдатна и дппплнителна настава, какп и

ушениците пд втпра смена (најшестп тпа се шаспви

впннаставните

активнпсти

пвпзмпжи максималнп

сп

кпј

ќе

се

пд избпрните предмети каде

искпристуваое

на

ппвеќе класпви).

има ушеници пд

капацитетите вп училиштетп.
ПРИОРИТЕТИ: Да се изгптви план за решаваое на прпблемпт на пдржуваое предчаспви за учениците пд
втпра смена.

6.2.
Наставни средства и материјали
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани



Прашалник за наставници;

-



Интервју сп библиптекар;

е направена набавка на гплем брпј наставни



Гпдишни извештаи;

средства и ппмагала за успещнп изведуваое на

Вп перипдпт пд 2018-2020 гпдина вп ушилищтетп

наставнипт прпцес.
-

Набавени се 2 десктпп кпмпјутери, еден лаптпп,
19 мпнитпри и принтер за пптребите на кабинетпт
пп инфпрматика. Набавена е кпмплетна сппртска
ппрема за сппртската сала. Набавени се 9
интерактивни табли, 13 прпектпри, 11 кпмпјутери
и

9

држаши

за

прпектпри

за

успещнп

спрпведуваое на ИКТ наставата вп наставнипт
прпцес.

Набавени

се

наставни

средства

и

ппмагала за експерименти пп физика. Набавени
се наставни средства и ппмагала за предметпт
анатпмија

и

физиплпгија.

Направени

се

кпнтинуирани набавки на пптрпщен материјал за
пптребите

на

физиптерапевтски

медицински

сестри,

технишари,

фармацевтски

технишари и забни технишари.

Кпнтинуирана

набавка на канцелариски материјал.
-

Наставниците и ушениците знаат кпи наставни
средства и материјали им се на распплагаое и
истите ефективнп и ефикаснп ги кпристат вп
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наставата и ушеоетп. Ушеоетп и наставата се
збпгатени преку кпристеое на аудип-визуелна
ппрема. Вп кабинетите за нега на бплен се
кпристат фантпми - скелет, рака, тпрзп. Вп
кабинетите за фармација на распплагаое се
микрпскппи, дестилатпр и впденп купатилп а вп
кабинетпт за забен технишар има пклудатпр,
артикулатпр. Наставниците пд ппщтппбразпвните
предмети успещнп ги кпристат интерактивните
табли, прпектпри какп и наставните средства и
ппмагала кпи им се на распплагаое. Кабинетпт пп
инфпрматика е вп целпсна финкција на наставата
и редпвнп се пддржува. Вп ушилищтетп има
фптпкппир кпј редпвнп се пддржува.
-

Наставниците имаат кпмпјутери и пристап дп
интернет вп наставнишката канцеларија, нп вп
ушилниците ппстпјат прпблеми сп интернет.

-

Ппгплем брпј на наставници немаат ушебници за
спрпведуваое на наставнипт прпцес. Оспбенп сп
впведуваое

на

мпдуларнп

дизајнираната

прпграма вп струшните ушилищта се намалија и
малипт брпј на ушебници кпи беа дпстапни сп
старата прпграма.
-

Библиптеката е дпбрп прганизирана и распплага
сп кпмпјутер, пристап дп интернет и пгранишен
брпј на книги. Библиптеката е птвпрена за
кпристеое

пд

страна

на

ушениците.

Од

анкетираните 62 наставници, 14,2% се изјасниле
дека

секпгащ

библиптеката

ги

задпвплува

пптребите сп литература за наставен прпцес,
48,4% шестп, 22,6% ппнекпгащ а пстанатите реткп
и никпгащ. Од анкетираните 42 ушеници, 11,9% се
изјасниле

дека

секпгащ

библиптеката

ги

задпвплува пптребите сп литература за наставен
прпцес, 31% шестп, 31% ппнекпгащ а пстанатите
реткп и никпгащ.
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Струшните активи на ппшетпкпт на секпја ушебна
гпдина дпставуваат дп директпрпт бараоа за
набавка на пптребните наставни средства и
материјали

за

реализираое

на

наставната

прпграма пп практишна настава. На пращаоетп
дали вп ушилищтетп наставниците редпвнп ги
дпбиваат сите неппхпдни услуги и пптрпщни
материјали за наставнипт прпцес. 40,3% пд
наставниците се изјасниле сп секпгащ, 41,9%
шестп а пстанатите ппнекпгащ.

Индикатпр за квалитет:
Наставни средства и материјали
Јаки страни


Наставниците

Слаби страни –слабпсти
и

учениците

ефективнп

и -

недпстасуваат наставни ппмагала и апаратури.

ефикаснп ги кпристат наставните средства и
-

ппмагал вп наставата и учеоетп.





Ушилищните кабинети се делумнп ппремени и

Наставниците и ушениците имаат пгранишен

Вп прпцеспт на учеоетп се кпристат на аудип-

пристап дп интернет вп ушилница.

визуелни ппреми за пптребите на ИКТ вп -

Ушилищната библиптека не распплага сп струшна

наставата.

литература пд ппнпв датум, какп и сп медицински

Наставниците имаат кпмпјутери и пристап дп

атласи и енциклппедии. Делата и лектирите кпи

интернет вп наставничката канцеларија.

ги има вп библиптеката претежнп се вп мал брпј

Училиштетп пбезбедува пптрпшен материјал

вп пднпс на брпјпт на ушениците кпи имаат

за реализираое на наставните активнпсти

пптреба пд истите.

спгласнп сп планпт на училиштетп.

Мпжнпсти

Прпблеми

•

Набавка на нпва литература.

•

Израбптка

на

учебници

за

успешнп

спрпведуваое на наставнипт прпцес пд страна
на МОН.
•

Дпппремуваое на кабинетите и училниците
сп нпви наставни средства и ппмагала.

•

Ппставуваое на интерактивни табли и вп
пстанатите училници.

•

Ппдпбруваое на снабдуваоетп сп интернет вп
училниците.
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ПРИОРИТЕТИ: Да се пбезбеди интернет вп училниците за успешна реализација на наставнипт прпцес и да
се прпдплжи сп дпппремуваое сп кабинетите и училниците сп наставни средства и ппмагала.

6.3.
Обезбедуваое на пптребнипт наставен кадар
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани


Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп;



Увид вп дпсиејата на врабптените;

-

Ушилищтетп

има

наставници

за

пбразпвнипт

пбезбеденп

дпвплен

реализираое

прпцес.

на

Наставнипт

брпј

впспитнпкадар

е

квалификуван спгласнп пптребите на ушилищтетп.
Ушилищтетп

и

наставниците

имаат

дпбра

спрабптка сп Клинишка бплница –Штип каде щтп
ушениците ја изведуваат практишната настава. Од
10.03

2020

гпдина

дп

1.

07.2020

гпдина

практишната настава беще прекината ппради
прпблеми сп пандемијата сп вируспт кпвид-19.
Редпвната настава се пдвиваще пп електрпнски
пат.
-

Вп ушилищтетп се врабптени 71 лица пд кпи 53
жени и 18 мажи. Од нив 61 рабптник е наставен
кадар, 1 струшен спрабптник, 3 административци,
7 технишка служба и 1 директпр. Сппред
старпсната структура, пд вкупнипт брпј на
врабптени 4 лица се на впзраст пд 20-30 гпдини,
пд 31-40 гпдини се 18 лица, пд 41-50 гпдини има
21 лица и пд 51 гпдина дп пензија има 21 лица и 7
лица се 61+. Од вкупнипт брпј врабптени 1
врабптен е сп вищп пбразпвание, 58 врабптени
сп виспкп пбразпвание, 4 врабптени се магистри и
2 врабптени се сп дпктпрат, 2 сп среднп
пбразпвание и 6 сп пснпвнп пбразпвание.

Индикатпр за квалитет:
Обезбедуваое на пптребнипт наставен кадар

Јаки страни


Слаби страни-слабпсти

Наставниците се стручни вп свпјата пбласт

-

Немаое на психплпг вп ушилищтетп.

и ефективнп придпнесуваат за рабптата на

-

Немаое

61
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администратпр

за

технишка
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ппдрщка.

рамките на стручните активи.


Распределбата на кадарпт се врши вп
пднпс на

квалитетпт и искуствптп на

наставниците

штп

придпнесува

за

испплнуваое на целите на наставата.


Вп случај на ппкраткп или ппдплгп птсуствп
на наставнипт кадар се впди грижа
замената да биде сппдветна и навремена.



Училиштетп има стручна служба кпја им
ппмага на наставниците вп прганизација на
наставата, следеое на нивнипт напредпк и
справуваое

сп

прпблемите

на

индивидуалнп и групнп нивп сп даваое
сппдветна ппмпш.

Мпжнпсти
-

Прпблеми

Заппслуваое на психплпг и администратпр

-

Одпбрение пд МОН

за техничка ппддршка вп училиштетп.
ПРИОРИТЕТИ: Врабптуваое на администратпр за техничка ппдршка вп училиштетп.

6.4.
Следеое на развпјните пптреби на наставнипт кадар
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани
•

Разгпвпр сп стручна служба и сп директпрпт

•

Прашалник за наставници

-

Вп

2019/20

гпдина

наставниците

ппминаа

електрпнска пбука за Инклузија вп пбразпваниетп
и Примена на електрпнските платфпрми вп
пбразпвнипт прпцес.
-

Вп јавните ушилищта за сампстпјнп изврщуваое
на рабптните задаши и пспвременуваое на
впспитнп-пбразпвнипт прпцес се врщи пценуваое
на

наставниците

Резултатите

пд

и

струшните

пценуваоетп

спрабптници.
пвпзмпжуваат

стекнуваое на зваоа (наставник приправник,
наставник,
спветник).
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-

Кпнтинуиранптп

следеое

на

август,2020

рабптата

на

наставниците се врщи пд страна на директпрпт на
ушилищтетп и педагпщката служба преку ппсета
на

шаспвите

и

кпнсултации.

67,7%

пд

анкетираните наставници се изјасниле дека
секпгащ е следена нивната рабпта пд страна на
директпрпт и педагпгпт преку ппсета на шаспвите,
30% се изјасниле сп шестп а пстанатите сп
ппнекпгащ.
-

Ушилищтетп ја ппшитува закпнската регулатива за
прпфесипнален развпј на кадарпт и кпнтинуиранп
ги следи семинарите, трибините и пбуките за
наставници прганизирани пд Министерствптп за
пбразпвание и наука, Бирптп за развпј на
пбразпваниетп и Центар за струшнп пбразпвание
и пбука. На пращаоетп дали на наставниците им
е пвпзмпжена ппсета на семинари и пбуки 27,4%
пд анкетираните наставници се изјасниле сп
секпгащ, 43,5% сп шестп, 24,2% сп ппнекпгащ а
пстанатите сп мнпгу реткп и никпгащ.

А на

пращаоетп дали вп ушилищтетп пп пптреба се
прганизираат струшни пбуки и дпквалификации на
наставниците 43,5% пдгпвприле ппнекпгащ, 33,9%
сп шестп и 14,5% секпгащ а пстанатите сп мнпгу
реткп или никпгащ.
-

Ушилищтетп гп следи развпјпт и на наставниците
приправници така щтп им пдредува ментпр.
Ментпрпт

им

ппмага

вп

рабптата

преку

кпнсултациии, сугестии, размена на искуства сп
цел успещна ппдгптпвка за пплагаое струшен
испит.

Индикатпр за квалитет:
Следеое на развпјните пптреби на наставнипт кадар
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•

•

август,2020

Слаби страни-слабпсти

Училиштетп редпвнп ја следи реализацијата -

Обука

на

дизајнираните наставни планпви и прпграми вп

впспитнппбразпвнипт

прпцес

кај

на

наставникпт.

струшнптп

Училиштетп пбезбедува средства за учествп на

изгптвуваое

семинари и пбуки на наставниците и нивнп

спдржини.

наставниците

пбразпвание,
и

за

какп

примена

мпдушарнп

и

на

пбуки

за

електрпнски

стручнп успвршуваое.

Мпжнпсти

Прпблеми

•

Згплеменп учествп на наставниците на -

Недпвплнп прганизираое на семинари, пбуки и

разни семинари, пбуки и рабптилници за

рабптилници пд страна на ЦСОО

прпфесипнална

Недпстиг на финансиски средства

спрпведуваое

едукација
на

вп -

мпдуларнп

дизајнираните прпграми.
ПРИОРИТЕТИ: . Организираое на пбуки за наставнипт кадар за изгптвуваое и примена на електрпнски
наставни спдржини. Зајакнуваое на спрабптката и ангажманпт на рпдителите сп училиштетп

6.5.
Финансискп рабптеое вп училиштетп
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани


Финансиски извештај



Записник на Училишен пдбпр

ушилищтетп се вп спгласнпст сп закпнските нпрми.



Записник пд спветпт на рпдители

Финансираоетп на ушилищтетп се изведува преку:



Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп

-

Ппстапките

за

финансискп

рабптеое

на

-

-Министерствп за пбразпвание и наука

-

-Лпкална сампуправа

-

-Сампфинансираое

-

Финансискптп рабптеое е кпнтрплиранп пд:
Директпрпт на ушилищтетп, Ушилищнипт пдбпр,
Министерствп за пбразпвание и наука, Лпкалната
сампуправа, Управа за јавни прихпди, Централен
регистар и Државнипт завпд за ревизија.
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Индикатпр за квалитет:
Финансискп рабптеое вп училиштетп
Јаки страни
-

Слаби страни

Училиштетп има финансиска дисциплина и -

Вклушенпст на бизнис сектпрпт вп финансираое

дпбрп ги расппредува средствата кпи му се на

вп вид на дпнации на прпекти вп пбласти на

распплагаое.

здравствената защтита, екплпгијата и слишнп.

ПРИОРИТЕТИ: Изгптвуваое на план за спрабптка сп бизнис заедницат пд Општина Штип

7. Ппдрачје: Управуваое, ракпвпдеое и креираое пплитика
7.1.
Управуваое и ракпвпдеое сп училиштетп
Извпри на ппдатпци:
Инфпрмации кпи се спбрани


Статутпт на училиштетп



Гпдишна

-

прпграма

за

рабпта

закпнската регулатива и Статутпт на ушилищтетп и

на

гп спшинуваат 12 шлена.

училиштетп


Записничка

Ушилищнипт пдбпр е кпнституиран спгласнп

книга

пд

рабпта

на -

Управуваоетп на ушилищтетп е вп спгласнпст сп

училишнипт пдбпр

закпнските пдредби вп Закпнпт за среднп



Закпн за среднп пбразпвание

пбразпвание.



Интервју сп претседателпт на Управнипт -

Спстанпците на ушилищнипт пдбпр се пдржуваат

пдбпр

редпвнп и сп мнпзиствптп на шленпви на пдбпрпт.
-

Директпрпт е редпвнп ппканет и присутен на



Записничка книга пд наставнички спвет



Делпвник за рабпта на Училишнипт пдбпр

спстанпците на УО, щтп пвпзмпжува партнерски



Прпграма за рабпта на директпрпт

пднпс. УО редпвнп и уреднп впди дпкументација.



Анкета сп наставници, ученици и рпдители



Кпдекси на пднесуваое.

-

УО

спрабптува

сп

прпсветнипт

инспектпрат

(ппщтински и републишки), Бирптп за развпј на
пбразпваниетп и сп кпмисијата за пбразпвание
при спветпт на ппщтинската кпмисија.
-

УО

им

пбезбедува,

детални

и

сеппфатни

инфпрмации за свпјата рабпта на сите субјекти
вклушени вп впспитнп пбразпвнипт прпцес.
-

Пп претхпднп дпставенп бараое, УО мпже да
дпзвпли присуствп на трети лица , за кпе има
пправдана пришина и при тпа истптп нема правп
на глас.
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За успещнп функципнираое и прганизираое на
рабптата на ушилищтетп дпнесени се низа на
интерни правилници:
Правилник за наградуваое и вреднуваое на
ушениците и наставниците.
Правилник за кпристеое на ушебници. Правилник
за кпристеое на кпмпјутери. Правилник за
пднесуваое на ушениците и наставниците вп
ушилищтетп.
Правилник

за пдржуваое

на хигиената вп

ушилищната зграда и ушилищнипт двпр.
Правилник за рабпта на Наставнишки спвет.
Правилник за рабпта на Ушилищен Одбпр.
Правилник за рабпта на Спвет на рпдители.
Правилник за защтита на лишни ппдатпци.
Правилник за внатрещна прганизација.
Правилник за систематизација на рабптни места.
Правилник за утврдуваое и надпмест на щтета
направен

пд

ушениците

врз

инвентарпт

и

кпмпјутерпт вп ушилищтетп.
Правилник за изнајмуваое на сппрткса сала.
Ппфалби, награди и казни на врабптените и
нашинпт на нивна примена.
Правилник за наградуваое пп пснпв на прихпди
пстварени пд изврщените услуги.
Ппстапки вп ушилищтетп пред, пп време и за
време на земјптрес.
Правилник за защтита пд ппжар и експлпзии.
Прпцена на загрпзенпст за мпжни ппаснпснпсти и
план за защтита и спасуваое.
-

Ракпвпден прган вп ушилищтетп е директпрпт.

-

Ракпвпднипт прган има јасна визија за рабптата на
ушилищтетп. Има партнерски пднпс, спрабптува и
ракпвпди сп: наставнипт кадар, струшните пргани
и тела, лпкалната сампуправа, бизнис сектпрпт,
владини и невладини прганизации.
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За

успещнп

управуваое

и

август,2020

ракпвпдеое

на

ушилищтетп ракпвпднипт прган има фпрмиранп
ппгплем брпј на тимпви кпи се распредени вп
разни сектпри на управуваое.
1. Прпектен

тим,

израбптува

прпекти,

иницира активнпсти и прпмпции сп цел да
се прпмпвира ушилищтетп надвпр пд
ушилищната зграда.
2.

Екплпщки

тим

кпј

се

грижи

за

спрпведуваое на екплпщките стандарди и
кпдекси на ушилищтетп и спрабптува сп
сите екплпщки прганизации на нивп на
Опщтина и Р. Македпнија.
3. Тим

за

прпценка

на

квалитетпт

вп

пбразпвнипт прпцес кпј кпнтинуиранп
прави

пресметки

ппстигнуваоата

и
на

анализи

за

наставниците,

ушениците и пстанатите вклушени вп
пбразпвнипт прпцес.
4. Тим кпј спрпведува хуманитарни акции вп
и надвпр пд ушилищната зграда.
5. Тим

кпј

се

грижи

за

успещнп

функципнираое на ушенишкипт парламент.
6. Тим за Еразмус прпекти.
7. Ушенишки парламент кпј се грижи за
спрпведуваое на прпекти иницирани пд
ушеници.
8. Ушеник-правпбранител кпј се грижи за
правата на ушениците.
-

Ракпвпднипт

прган

кредабилитет

и

има

изграденп

прпфесипнален

пднпс

лишен
кпн

рабптата. Ги следи, прганизира и реализира
прпмените ппврзани сп кпнцепцијата на среднптп
пбразпвание.
-

Вп центарпт на вниманиетп на ракпвпднипт прган
се ппстигнуваоата на ушениците и кпнтинуиранп
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впди пплитика на нивнп ппдпбруваое какп
квантитативнп така и квалитативнп.
-

Ракпвпднипт прган редпвнп гп следи наставнипт
прпцес преку е-дневникпт, ппсетата на шаспвите,
впннаставните

активнпсти

и

разгпвприте

сп

наставниците, ушениците и рпдителите. Дпнесува
правишни

пдлуки.

Успещнп

ушествува

вп

прганизираое и спрпведуваое на екстернптп
тестираое и матурата. Вп спрабптка сп БРО и МОН
пвпзмпжува едукација на наставнипт кадар и
ппсета на семинари. Ппттикнува и пвпзмпжува
спрпведуваое и прганизираое на натпревари.
Свпетп рабптеое гп заснпва на тимска рабпта сп
вклушуваое на сите субјекти вп впспитнп –
пбразпвнипт прпцес.
-

Педагпгпт

на

ушилищтетп

кпмуницира

спрабптува

сп

директпрпт

на

и

ушилищтетп,

ушениците, класните ракпвпдители, предметните
наставници и рпдителите. 20% пд ушениците се
изјасниле дека ппнекпгащ дпбиваат кприсни
спвети пд педагпгпт, 22,5% мнпгу реткп, 20% пд
ушениците се изјасниле дека шестп дпбиваат
кприсни спвети, 22,5% секпгащ, а 15% никпгащ.
-

Библптеката вп ушилищтетп редпвнп и навременп
секпја ушебна гпдина ги снадбува сите ушеници сп
ушебници.

Застапенпста

задпвплителнп

нивп

на
за

ушебниците

е

ппщтппбразпвните

предмети, нп ушебниците за струшните предмети е
мал

или

впппщтп

не

ппстпјат.

Ушениците

ушилищната библптека реткп ја кпристат за
кпристеое на друг вид на литература надвпр пд
пбразпвнипт прпцес. На крајпт на ушебната гпдина
ушениците ги раздплжуваат ушебниците. Мал брпј
на

ушебници

се

пщтетени

или

изгубени.

Изгубените ушебници редпвнп се надппплнуваат
сп нпви набавки на истите.
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Индикатпр за квалитет:
Управуваое и ракпвпдеое сп училиштетп
Јаки страни
-

Слаби страни

Училишен пдбпр кпј е кпнституиран спгласнп -

Одржуваое на спстанпци на кпи кпнструктивнп

закпнската

ќе се разгпвара за секпја нпвина (прпмена) вп

регулатива

училиштетп,

-

-

рабпти

и

статутпт

сппред

на

изгптвена

наставнип-пбразпвнипт

прпцес

сп

претхпдна

прпграма за рабпта и делпвник за рабпта и

кпмуникација сп БРО и МОН.

навременп

Ушилищтетп има пптреба пд фпрмираое на тим на

ги

инфпрмира

рпдителите

и -

Спветпт на рпдители.

наставници,

ушеници,

рпдители

и

пстанати

Ракпвпдна структура кпја кпнструктивнп и

заинтересирани лица кпи ќе се грижи за

успешнп ракпвпди и дпнесува правични

кпнтинуиранп ажурираое на ппдатпците на web

пдлуки.

страната на ушилищтетп

Виспкпстручен и прпфесипнален наставен
кадар.

-

Ракпвпднипт прган заеднп сп прпектнипт тим
израбптува, реализира и учествува вп разни
прпекти кпи имаат цели пд инфраструктурни
зафати, преку впспитни, пбразпвни и хумани
активнпсти.

-

Реализација на мнпгу прпекти и активнпсти. За
дел пд пвие прпекти училиштетп има дпбиенп
сертификат какп штп се: Зеленп знаме,
сертификат

пд

детска

градинка

Астибп,

сертификат пд Гпу клин и други.

Мпжнпсти
-

-

Прпблеми

Ппдпбруваое на текпт на инфпрмациите вп -

Слаба спрабптка сп БРО и МОН и делумен или

пбласта на наставнп-пбразпвнипт прпцес.

нецелпсен пренпс на инфпрмации ппврзани сп

Кпнтинуиранп

нпвините вп наставнп-пбразпвнипт прпцес.

следеое

на

училишните

активнпсти и прпцеси преку web страната на
училиштетп.
ПРИОРИТЕТИ: Ппдпбруваое на кпмуникацијата сп БРО и МОН и правичнп известуваое на наставнипт
кадар вп пднпс на целпкупната пплитика на пбразпвнипт прпцес. Фпрмираое на тим за ажурираое на
ппдатпците на web страната на училиштетп.

7.2.
Цели и креираое на училишната пплитика
Кпи се извпри и дпкументи за увид
Инфпрмации кпи се спбрани
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Гпдишна прпграма на рабптата на училиштетп



Записници пд Наставничкипт спвет

вклушени: директпрпт, ушилищнипт пдбпр, спветпт



Записници пд спстанпци на Спветпт на

на

рпдители

сектпрпт, ппщтината, невладини праганизации и



Записничка книга на Училишен пдбпр

ушеници.



Записници пд стручни активи



Интервју сп директпрпт на училиштетп



Интервју сп библптекарпт на училиштетп



Анкета сп наставници, ученици и рпдители

-

-

Вп креираоетп на пплитиката вп ушилищтетп се

рпдители,

наставнишкипт

спвет,

бизнис

Целите на ушилищтетп се вп спгласнпст сп целите
на државната и лпкалната пбразпвна пплитика.

-

Целите за креираое на ушилищната пплитика се
јаснп дефинирани и се наспшени кпн квалитативнп
ппдпбруваое

на

наставнипт

прпцес

и

ппстигнуваоата на ушениците.
-

Цел на ушилищтетп е успещна имплементација на
екплпщката прпграма вп наставнипт прпцес и
ппдигаое на екплпщката свест кај ушениците и
наставниците.

-

Цел на ушилищтетп е да се грижи за здравјетп на
ушениците, наставниците и пстанатите кпи се дел
пд

пбразпвнипт

прпцес

преку

редпвнп

прганизираое на предаваоа пд пбласта на
здравственптп впспитуваое, прганизираое на
кампаои

и

акции,

делеое

на

едукативен

материјал и редпвни систематски прегледи.
-

Цел

на

ушилищтетп

е

да

гп

ппттикне

предприемашкипт дух кај свпите ушеници и да им
даде јасна визија за иднината.
-

Цел на ушилищтетп е да ги пткрие и да рабпти сп
талентираните деца, пвпзмпжувајќи им ушествп на
разни ппщтински и републишки натпревари.
Ушилищтетп

секпја гпдина

бира ушеник

на

генерацијата. 66,1% пд анкетираните наставници
пдгпвприле дека ушилищтетп секпгащ им дава
ппддрщка за ппдгптпвка на ушеници за ушествп вп
натпревари, 25,8% сп шестп и 8,1% сп ппнекпгащ.
-

Цел на ушилищтетп е да рабпти сп ушениците кпи
ппкажуваат слабпсти вп усвпјуваое на наставните
задаши и да им ппмпгне вп спвладуваое на сите
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пптещкптии.
-

Цел на ушилищтетп е да пвпзмпжи успещна
спрабптка

сп

сите

структури

вклушени

вп

пбразпвнипт прпцес, сп рпдителите, ушениците и
бизнис сектпрпт.
-

Цел на ушилищтетп е да ги ппттикне наставниците
и ушениците да израбптуваат, ушествуваат и
спрпведуваат

разни

прпекти,

активнпсти

и

прпмпции шии цели ќе дпнесат ппзитивна клима
вп сите сегменти на пбразпвнипт прпцес.
-

Наставата вп ушилищтетп се впди на македпнски
јазик

и

упптреба

на

кирилишнп

писмп.

Педагпщката евиденција се впди на македпнски
јазик и кирилишнп писмп. Вп ушилищтетп се
изушува англиски јазик вп сите шетри гпдини на
пбразпвание, дпдека латинскипт јазик ушениците
гп изушуваат самп вп прва гпдина.

Индикатпр за квалитет:
Цели и креираое на училишната пплитика
Јаки страни


Слаби страни
-

Израбптка и учествп на мнпгубрпјни прпекти
пд

страна

на

наставниците,

дппплнителна настава за ушениците.

учениците,

рпдителите и бизнис сектпрпт.



Брпјни признанија и награди за училиштетп,
наставниците и учениците стекнати преку
учествп на Рабпта на Младинскипт спвет.



Одржуваое на дпдатна настава за ппдгптпвка
за разни активнпсти и натпревари.



Имплементација на екплпшки спдржини вп
пбразпвнипт прпцес.



Редпвни

систематски

прегледи

и

прганизираое на едукативни предаваоа сп
теми пд здравственптп впспитуваое.



Кплективнп здравственп псигуруваое



Спрабптка сп медицинскипт центар

Кппрдинација вп пдржуваоетп на дпдатна и
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и невладини прганизации и институции.

Мпжнпсти
-

Прпблеми

Укинуваое

на

пдржуваоетп

на

-

Часпвите пп некпј пд избпрните предмети

предчаспвите за учениците пд втпрта

најшестп се спставени пд групи на ушеници пд

смена и пслпбпдуваое на прпстприите за

разлишни класпви и најдпбар нашин за нивнп

пдржуваое на дпдатна и дппплнителна

реализираое е да се спрпведе предшас.

настава.
ПРИОРИТЕТИ: Да се разрабпти и изгптви акципнен план за временската рамка за пддржуваое на
дпдатна и дппплнителна настава.

7.3.
Развпјнп планираое
Кпи се извпри и дпкументи за увид

Инфпрмации кпи се спбрани



Гпдишна прпграма за рабпта на училиштетп





Инервју сп директпрпт



Анкета

сп

наставниците,

вп ушебната 2018/2019 се ппределени задашите и
учениците

активнпстите на пдгпвпрните лица и временската

и

рамка за нивна реализација.

рпдителите.



Финанспв план на училиштетп



Гпдишен план за јавни набавки

Вп интерес на реализираое на ппставените цели



Вп

планпт

за

критериумите,

евалуација
инструментите,

се

ппределени

динамиката

и

нпсителите на активнпсти сп кпи ќе се следи
успещнпста на реализираое на ппставените цели.



Ушилищтетп

преку

редпвнп

пдржуваое

на

спстанпци сп Спвети на рпдители, рпдителски
средби и Наставнишки спвет ги заппзнава сите
заинтересирани

субјекти

за

реализација

на

ппставените цели земајќи ги притпа вп предвид
нивните предлпзи и ставпви.



Ушилищтетп кпнтинуиранп пбезбедува средства за
пбука на наставнипт и нa ненаставнипт кадар.



Ушилищтетп успещнп ги реализира сите прпекти и
активнпсти кпи се зацртани вп гпдищнипт план на
рабпта на ушилищтетп, вп планпт на рабпта на
струшните активи, и вп планпт на рабпта на
екплпщкипт пдбпр.
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се ппдпбрува инфраструктурата вп ушилищтетп.



Ушилищтетп псвен спрабптката сп лпкалната
сампуправа спрабптува и сп бизнис сектпрпт сп
кпј има пптпищанп гплем брпј на мемпрандуми и
дпгпвпри за спрабптка. Вп ппдрашја на прпмени и
припритети се вклушени пптребите на ушилищтетп
вп пднпс на: ушилищнипт субјект, успврщуваое на
наставата и наставниците (техники на предаваоа,
нашини на планираое, критериуми за пценуваое,
јавнпст вп пценуваое, изведуваое на дпдатна и
дппплнителна

настава),

давајќи

ппсебнп

внимание на тимскптп рабптеое вп функција на
развиваое на шпвешкипт пптенцијал и израбптка
на прпекти сп кпи ушилищтетп би кпнкуриралп за
грантпви, гп ппдига интезитетпт и нивптп на
спрабптка: сп рпдители, невладини и бизнис
сектпр.



Перманентнп ја следи рабптата на наставнипт и
ненаставнипт дел пд врабптените анализирајќи ги
нивните успеси сп сппредбени резултати.



Ракпвпднипт прган перманентнп ги следи сите
закпнски прпмени вп дпменпт на пбразпваниетп и
ги ппшитува сите укажуваоа пд Прпсветнипт
инспектпрат пд Бирптп за развпј и секптпрпт за
среднп пбразпвание при МОН.



Ппсле секпја ушебна гпдина следи анализа на
резултатите на ушениците и наставниците и сп тпа
се градат ппдрашја на припритети за впспитнппбразпвна прпграма на ушилищтетп пд каде
прпизлегуваат

задашите

за

следната

ушебна

гпдина.



Од пдгпвприте на гплем брпј пращаоа пд
интервјутп сп директпрпт, (мптивиранпст на
наставнипт кадар за прифаќаое на прпмени и
нпви прпекти, спрабптка сп шленпвите на УО,
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спрабптка сп лпкалната заедница, распределба на
средствата пд блпк дптациите и др.) мпже да се
кпнстатира дека наставнипт кадар ги прифаќа
прпмените

вп

пбразпваниетп,

изразувајќи

ппнекпгащ мал птппр, мпжеби заради брпјнпста
на нпвините и пбврските щтп тие ги нпсат сп себе
а и недпвплните ппдгптпвки и пбуки.



Директпрпт е задпвплен пд спрабптката сп
шленпвите на УО, спрабптката сп лпкалната
заедница и јаснп дефинираните критериуми за
распределба на средствата пд блпк дпнациите.
Директпрпт е задпвплен сп спрабптката сп бизнис
сектпрпт и дпнациите кпи ги има дпбиенп
ушилищтетп при реализација на разни прпекти и
активнпст.

Индикатпр за квалитет:
Развпјнп планираое
Јаки страни
-

Обезбедуваое

Слаби страни
на

услпви

за

пбука

на 

наставнипт и ненаставнипт кадар

инфпрмирашки карактер.

Обезбедуваое на услпви за учествп на разни 

Недпвплна кпмуникација сп МОН и БРО.



натпревари за учениците.

-

Недпвплнп впнредни наставнишки спстанпци сп

Спрпведуваое

и

реализација

на

Недпстиг на финансиски средства

разни

прпекти и активнпсти.

-

Учествп на наставници, ученици, рпдители и
други лица пд пбразпвнипт прпцес какп и
бизнис сектпрпт вп спрпведуваое и израбптка
на прпекти сп разнпвидна спдржина.

Мпжнпсти
-

Прпблеми

Згплемуваое на брпјпт на впнредните -

Слаба

инфпрмиранпст

наставнички спстанпци.

мпжнпстите
критериуми

на
вп

пд МОН

имплементација
пбразпвнипт

и
на

БРО

за

нпвите

прпцес

и

ппдпбруваое на пценуваоата на ушениците.
ПРИОРИТЕТИ: Израбптка на акципнен план за ппдпбруваое на начинпт на пценуваое на учениците и
интензивираое на спрабптката сп МОН и БРО.
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8. П Р И Л О З И

8.1.

Интервју сп педагпгпт на училиштетп СОУ „Јане Сандански„-Штип, Ацп Стаменкпв;

8.2.
Интервју сп директпрпт на училиштетп СОУ „Јане Сандански“-Штип, м-р. Емилија
Рамбабпва
8.3.

Интервју сп претседателпт на Училишен пдбпр, Нпвит Здравев

8.4.

Прашалник за рпдители

8.5.

Прашалник за ученици

8.6.

Прашалник за наставници
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Интервју сп педагпгпт на училиштетп СОУ „Јане Сандански„-Штип, Ацп Стаменкпв

Ппставени прашаоа на интервјутп сп педагпгпт на училиштетп
1. Дали педагпгпт на ушилищтетп навременп ги дпбива гпдищните планпви и прпграми за реализација
на редпвната, дппплнителната и дпдатната настава пд наставниците и на кпј нашин ги шува и следи?
2. Дали педагпгпт на ушилищтетп навреме ги дпбива тематските ппдгптпвки пд наставниците пред
ппшетпкпт на реализација на секпја тематска целина и на кпј нашин ги шува и следи?
3. Дали педагпгпт на ушилищтетп ги следи ппстигнуваоата на ушениците вп текпт на ушебната гпдина?
4. Дали вп ушилищтетп ппстпјат критериуми за пценуваое на ушениците кај наставниците и дали истите
се спрпведуваат?
5. Каде се евидентираат ппдатпците дпбиени пд ппстигнуваоата на ушениците вп текпт на ушебната
гпдина?
6. Дали педагпгпт на ушилищтетп ги следи ппстигнуваоата на талентираните ушеници пд натпревари и
впннаставни активнпсти?
7. Каде се евидентираат ппдатпците за наградените ушеници?
8. Дали педагпгпт на ушилищтетп ја впсппставува кпрелација сп рпдителите на ушениците?
9. Дали педагпгпт на ушилищтетп гп следи текпт на реализација на гпдищната прпграма за редпвна
настава на наставниците и реализацијата на наставните планпви и прпграми?
10. Дали педагпгпт на ушилищтетп гп следи текпт на реализација на дппплнителната и дпдатната
настава пп наставните планпви и прпграми?
11. Дали педагпгпт на ушилищтетп прганизира ппсета на шаспви кај наставнипт кадар?
12. Дали педагпгпт на ушилищтетп прганизира спветуваое на рпдители шии деца ппстигнуваат
кпнтинуиранп слаби резултати пп ппгплем брпј на предмети и каде се евидентираат пвие ппсети?
13. Дали педагпгпт на ушилищтетп гп следи брпјпт на изпстанпци кај ушениците и изрекува редпвнп
педагпщки мерки дпкплку за тпа има пптреба?
14. Каде се евидентираат изрешените педагпщки мерки?
15. Дали ппстпи псипуваое на ушеници пд ушилищтетп?
16. Ппради кпи пришини најмнпгу настанува псипуваое на ушениците пд ушилищтетп?
17. Дали педагпгпт впди евиденција за брпјпт на ушеници кпи не ја заврщуваат ушебната гпдина и каде
се евидентираат пвие ппдатпци?
18. Кпи се најшести пришини за ппвтпруваое на ушебната гпдина кај ушениците?
19. Дали вп ушилищтетп се ппшитуваат правата и слпбпдите на сите ушеници без разлика на верска,
наципнална, пплпва или друга припаднпст?
20. Дали педагпгпт има направенп класификација на брпјпт на ушеници пп впзрасна структура, пплпва
структура и етнишка структура?
21. Каде се евидентирани ппдатпците пд класификацијата на ушениците?
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22. Дали ппстпи пптреба за дпекипираое на педагпщката служба?
Забелещка:
Интервјутп е направенп на 12.06.2020 гпдина сп електрпнска кпмуникација ппради пандемијата сп вируспт
кпвид-19

Интервју сп директпрпт на училиштетп СОУ „Јане Сандански“-Штип, м-р. Емилија
Рамбабпва
Ппставени прашаоа на интервјутп сп директпрпт на училиштетп:
1. Дали вп ушилищтетп се спрпведуваат целите и задашите ппставени вп Гпдищната прпграма за рабпта
на ушилищтетп?
2. Дали вп ушилищтетп има сппдветен наставен кадар пп сите наставни предмети?
3. Дали редпвнп и сппред закпнските прпписи се пдржува наставата вп ушилищтетп?
4. Дали на наставниците им се ппзнати ппзитивните прпписи вп делпт на пценуваоетп?
5. Дали редпвнп се внесуваат ппдатпците пд наставата вп електрпнскипт дневник за рабпта?
6. Дали на ушениците јавнп и транспарентнп им се спппщтува ппстигнатипт успех?
7. Дали директпрпт редпвнп впди разгпвпри сп наставниците кај кпј се евидентирани слабпсти вп
реализацијата на наставната прпграма?
8. Дали вп ушилищтетп редпвнп се прганизираат рпдителски средби?
9. Дали ппстпи статут на ушилищтетп?
10. Дали вп ушилищтетп има правилник за наградуваое на наставници кпи ппсебнп се истакнале вп
наставни и впннаставни активнпсти?
11. Дали вп ушилищтетп ппстпи правилник за наградуваое на најуспещните ушеници?
12. Дали ушилищнипт прпстпр е безбеден за изведуваое на наставнипт прпцес?
13. Дали ушилищтетп распплага сп дпвплен брпј на технишки кадар?
14. Дали ппстпи кпдекс на пднесуваое на ушениците вп ушилищтетп и ушилищнипт двпр?
15. Дали ушилищтетп спрабптува сп невладини прганизации и акп спрабптува наведете сп кпи?
16. Дали директпрпт на ушилищтетп пдржува кпнтинуирани разгпвпри сп наставнипт кадар, технишкипт
перспнал, рпдителите и ушениците?
17. Дали ушилищтетп пстварува спрабптка спрабптка сп лпкалната сампуправа?
18. Дали вп ушилищтетп се пстваруваат екп стандардите?
19. Дали вп ушилищтетп има пплитика за рещаваое на прпблемите на деца кпи пптекнуваат пд
спцијалнп загрпзени семејства?
20. Дали вп ушилищтетп се ппшитуваат правата и слпбпдите на сите ушеници без разлика на ппл, вера
или друга разлишнпст?
21. Дали вп ушилищтетп се прганизираат впннаставни активнпсти?
22. Дали вп ушилищтетп се прганизираат трибини, предаваоа и пбуки сп цел да им се ппмпгне на
ушениците вп едукацијата прптив ппрпците на спвременптп ппщтествп?
23. Сп кпи впннаставни институции ушилищтетп спрабптува?
24. Дали директпрпт се грижи за ппставуваое ппзитивна клима меду наставниците, наставник-ушеник,
наставник-рпдител и ушеник-ушеник? Дали ушилищтетп има израбптенп кпдекси на пднесуваое?
77

Извештај пд сампевалуација за перипдпт пд 2018-2020 гпдина

август,2020

25. Дали рпдителите на ушениците се вклушуваат вп реализација на наставни и впннаставни активнпсти?
26. Дали текпвнп се пдржуваат наставнишките спвети, класните спвети и рпдителските средби? Дали се
впдат редпвнп записници пд пвие средби и каде се евидентираат?
27. Дали вп ушилищтетп прпстпрните услпви задпвплуваат за квалитетнп изведуваое на наставнипт
прпцес?
28. Дали ушилищните кабинети се дпвплнп ппремени и ги испплнуваат критериумите за квалитетнп
спрпведуваое на наставнипт прпцес?
29. Дали практишната настава се изведува сппред закпнските прпписи?
30. Дали вп ушилищтетп има интернет?
Забелещка:
Интервјутп е направенп на 15.06.2020 гпдина сп електрпнска кпмуникација ппради пандемијата сп вируспт
кпвид-19

Интервју сп претседателпт на Училишен пдбпр, Нпвит Здравев
Ппставени прашаоа на интервјутп сп претседателпт на Училишен пдбпр на училиштетп:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Од кплку шленпви се спстпи УО?
Пп кпј правилниц рабпти ушилищнипт пдбпр?
Дали Ушилищнипт пдбпр редпвнп и навременп ги пдржува свпите спстанпци?
Дали мнпзинствптп шленпви на УО се редпвнп присутни на спстанпците?
Дали директпрпт на ушилищтетп е шестп присутен на спстанпците на УО?
Сп кпгп спрабптува УО?
Дали на спстанпците на УО се присутни трети лица?

Забелещка:
Интервјутп е направенп на 16.06.2020 гпдина сп електрпнска кпмуникација ппради пандемијата сп вируспт
кпвид-19
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