Извештај за извршена Самоеваулација за сопствената работа и постигање на
ООУ„ Јоаким Крчовски“-Крива Паланка во период 2018-2020год. со предлог на мерки за
подобрување на квалитетот во воспитно-образовниот процес во училиштето

Врз основа на констатираните слаби страни од извршената целосна Самоевалуација на училиштето за учебите
2018/2019 и 2019/2020 години, со цел подобрување на квалитетот на наставата, училиштето ќе ги преземе следните
активности:
1. Непречена примена на ИКТ технологијата во наставата преку достапен интернет во секое време преку набавка на оптички
кабел
2. Примена на иновативни форми, методи и техники на учење од страна на сите наставници
3. Училниците да се доопремат со современи наставни средства и помагала
4. Континуирано збогатување и обновување на книжниот фонд во училишната библиотека со стручна литература, слободна
литература и лектирни изданија
5. Континуирана работа и соработка на наставниците во рамките на стручните активи
6. Стимулирање поголем интерес кај родителите за присуство на родителски средби
7. Поголема соработка на наставниот кадар со Советот на родители во Училиштето
8. Кабинетска настава и обезбедување на потребен дидактички материјал по кабинети, изградба на спортска сала во
матичниот објект и обезбедување на спортски реквизити за истата, но и за постоечките фискултурни сали
9. Реконструкција на спортските терени во сите училишни згради каде што има потреба
10. Реконструкција на фасадата во централниот училишен објект
11. Набавка на музички инструменти
12. Потреба од подобрување на соработка на стручните активи од предметна настава
13. Задржување и подобрување на успехот на учениците при преминот од петто во шесто одделение и во наредните
одделенија
14. Изработка на програма за стручно (професионално) усовршување на вработените вклучувајќи и обуки за работа со деца
со посебни образовани потреби, обуки за изработка на ИОП, обуки за професионален развој, обуки за подобрување на

комуникациските вештини, обуки за иведување на онлајн настава, обуки за работа на проекти со предходно планирање
во делот на финансовиот план на Училиштето за навремено обезбедување на средства за оваа намена
15. Организирање на обуки потребни за следење на новитетите во наставата, поинтерактивна настава и обука за нови
пристапи кон методологијата во наставата
16. Организирање на обуки за изработка на издржливи проекти и пополнување на апликации за грантови, донации, фондови
и конкурси
17. Поголеми напори за вработување на дефектолог и други стручни лица
18. Советување на родителите за поголема вклученост во извршувањето на домашните задачи и активности на учениците
19. Поголемо експонирање на целокупните ресурси на училиштето пред родителите и учениците со цел да се спречи
осипувањето на ученици
20. Организирање на предавања од стручни лица од релевантни институции наменети за родители на тема промени во
адолесценцијата и промени при злоупотреба на наркотични средства, алхохол, интернет со цел превентивна заштита и
од други девијантни појави
21. Изработка на стратегија за поголема вклученост во приватното јавно партнерство, се со цел подобрување на
инфраструктурата на училишните објекти
22. Изготвување на стратегија за обезбедување на материјални средства за поддршка на учениците за нивните постигања
23. Подобрување на етосот во училиштето со цел поголема целисходност, почитување и отвореност што се пренесуваат
на доброто однесување и личниот развој
24. Редовна соработка и интерес за успехот на учениците, со посебен акцент на воспитната дејност
25. Зголемување на воспитната компонента на учениците преку поголема ангажираност на наставниот кадар
(приоритетно одделенските раководители) во делот на континуирано воспитување на учениците
26. Зголемување на корелација помеѓу наставниците, родителите и учениците со стручната служба во училиштето,
директорот и помошник директорот
27. Зголемување на бројот на индивидуални средби на наставниците со родителите
28. Реконструкција и санација на објектот на музичките паралелки и набавка на нови инструменти
29. Подобрување на стручните компетенции преку размена на знаења и вештини
30. Обезбедување на условите за формирање на паралелки што ќе работат со продолжен престој
31. Тековно поправање на училишните згради и дворови во подрачните училишта
32. Континуирано информирање од страна на Секретарот на Училиштето и Директорот за законските измени,
надополнувања, на воспитно-образовниот кадар во Училиштето
33. Примена на законските критериуми за вреднување на воспитно-образовниот кадар во Училиштето

34. Континуирано, стручно усовршување на органите на управување и раководење со Училиштето
35. Континуирана соработка помеѓу учениците, родителите и воспитно-образовниот кадар во Училиштето
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5. Даниела Анастасовска - Совет на родители
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