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ПОДРАШЈЕ 1. Наставни планпви и прпграми 
бр. Индикатпр за квалитет Теми: 

1.1 Реализација на наставните 
планпви и прпграми 

 Применуваое гпдищни прпграми и спздаваое визија за 
пна щтп гп ппсакуваме; 

 Инфпрмиранпст на рпдителите и ушениците за наставните 
планпви и прпграми; 

 Избпр на наставни прпграми. 
 Реализација на прпграми сп системска прпмена; 

1.2 Квалитет на наставните 
планпви и прпграми 

 Рпдпва и етнишка рамнпправнпст и мултикултурна 
сензитивнпст вп наставните прпграми и ушебни ппмагала; 

 Спрабптка сп лпкалната средина вп наставните прпграми и 
наставните ппмагала; 

 Интегрираое на ппщтите (медупредметните) цели на 
пбразпваниетп и ппределуваое припритети за 
ппдпбруваое; 

 Влијание на наставниците и рпдителите врз наставните 
планпви и прпграми; 
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Индикатпр 1.1. Реализација на наставните планпви и прпграми 

Теми 

 Применувани наставни планпви и прпграми и спздаваое визија за пна щтп гп 
ппсакуваме 

 Инфпрмиранпст на рпдителите и ушениците за наставните планпви и прпграми 
 Избпр на наставни предмети 
 Реализација на прпграми сп системска прпмена (Защтита на живптната средина Прпект 

Екп – ушилищте) 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Наставни планпви 
и прпграми 
дпнесени  
пд БРО 

 Гпдищни – 
тематски 
планираоа на  
наставниците 

 Нпрмативни акти 
на ушилищтетп 

 Педагпщка 
евиденција и 
дпкументација 

 Записници пд 
рпдителски 
спвети на  
ушилищтетп 

 Записници пд 
рпдителски 
средби  

 Записници пд 
наставнишки 
спвети на  
ушилищтетп и 
активите 

 Гпдищна 
прпграма на 
ушилищтетп 

 Струшни упатства 
и наспки за  
ппераципнализац
ија на наставните 
планпви и 
прпграми 

 Ппкани за ушествп 
на семинари 

   Наставни планпви и прпграми се вп спгласнпст сп дпнесените прпграмски 
дпкументи пд МОН и се реализираат вп прппищанипт пбем. Тие се прилагпдени сп 
пспбенпстите на лпкалната средина. 
   Вп ушилищтетп се изведува спвремена, ефикасна и квалитетна  настава вп 21  век 
сп ппстигаое максимален развпј и едукација на ушениците и наставниците. 
   Ушилищтетп кпристи ппвеќе нашини да ги инфпрмира шленпвите на Спветпт на 
рпдители и пстанатите рпдители какп и сите заинтересирани за заеднишка 
спрабптка.       
Ушилищтетп целпснп ја применува ппстапката за избпр на наставни предмети. Нуди 
щирпка ппнуда на избпрни предмети, сппред наставнипт план. Избпрпт на 
наставните предмети се спрпведува навременп, пднпснп вп месец мај пред 
заврщуваое на ушебната гпдина за ушениците, за секпја наредна ушебна гпдина. 
Избпрпт на предмети вп ушилищтетп се врщи сп писменп изјаснуваое, сп изјава на 
рпдителите на секпј ушеник. Окплу 86% пд рпдителите ппзитивнп се изјасниле дека 
навременп дпбиваат мпжнпст за избпр на избпрен предмет за наредната ушебна 
гпдина.  
      Наставните прпграми пп сите предмет се присппспбуваат сппред мпжнпстите на 
децата сп ПОП. Нп, сепак 40% пд наставниците не гп делат пва мислеое. 
  Ушилищтетп преку Екп – прпектпт впведува задплжителни шаспви за защтита на 
живптната средина вп секпј предмет и тие се спдржат вп наставните прпграми. На 
тпј нашин екплпщката прпграма е ппврзана сп наставната прпграма. 
  Ушилищтетп ги заппзнава рпдителите преку рпдителски средби на ппшетпкпт на 
гпдината сп наставните предмети кпи ќе ги изушуват вп текпвната гпдина сппред 
наставнипт план.  
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 Анкети за 
избпрните 
предмети 

 Дневници на 
паралелките 

 Записници пд 
рабптата на СУА 

 Ппдгптпвка за 
натпревари 

 Прпграма сп 
системска 
прпмена дпбиена  
пд БРО вп 
спгласнпст сп 
МОН 

 Брпи щурa 

   Окплу 80% пд рпдителите ппзитивнп се изјасниле на ставпт дека се инфпрмираат 
за наставните планпви и прпграми сппред кпе уши нивнптп дете. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 Наставата се прганизира и реализира спгласнп 
наставните планпви и прпграми. 

 Наставниците изгптвуваат тематскп прпцеснп планираое 
и гпдищни планираоа кпи ги спдржат сите неппхпдни 
елементи за успещна реализација на шаспт. 

 Наставнипт кадар е струшен и сппдветен за реализација 
на наставните планпви и прпграми ппдгптвени пд МОН. 

 Ушениците слпбпднп и сппред свпите афинитети, заеднп 
сп свпите рпдители, избираат кпј избпрен предмет ќе гп 
изушуваат.  

 Рпдителите и ушениците се инфпрмирани за наставните 
планпви и прпграми сппред кпе уши нивнптп дете. 

СЛАБИ СТРАНИ 
 Наставните прпграми пп сите предмети не се 

прилагпдливи за ушениците сп ПОП 
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Индикатпр 1.2. Квалитет на наставните планпви и прпграми 

Теми 

 Рпдпва и етнишка рамнпправнпст и мултикултурна сензитивнпст вп наставните прпграми и 
ушебни ппмагала 

 Спрабптка сп лпкалната средина и невладини прганизации вп наставните прпграми и 
наставните ппмагала 

 Интегрираое на ппщтите (медупредметните) цели на пбразпваниетп и ппределуваое 
припритети за ппдпбруваое 

 Влијание на наставниците и рпдителите врз наставните планпви и прпграми 
 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Записници на 
струшни Активи 

 Разгпвпр сп 
наставници - 
рпдители 

 Записници пд 
рпдителски 
средби, на 
рпдители, 
Ушилищен пдбпр 

 Записници пд 
наставнишки 
спвети 

 Извещтаи пд 
дисиминација на 
пбука 

 Интревју сп 
директпр 

 Анкети сп 
наставници, 
рпдители и     на 
ушеници     

 Извещтаи пд 
пджани шаспви-
МИО, ЕКО 

 

  Ушилищтетп е вклушенп вп Прпектпт за  медуетнишка интеграцијавп пбразпваниетп и 
секпј наставник планира примена на целите на прпектпт сп пдреден брпј шаспви и 
тие се дел пд наставните прпграми. За пва гпвпри и фактпт щтп 75% пд наставниците, 
директпрпт и струшната служба пптврдуваат дека  наставните прпграми пп сите 
предмети се присппспбуваат за вклушуваое спдржини за рпдпва и етнишка 
припаднпст и мултикултурна сензитивнпст и тпа најшестп преку шаспвите пп 
Образпвание за живптни вещтини нп и вп други предмети.  
Вп наставните прпграми секпј наставник планира ппределен брпј шаспви сп примена 
на ИКТ. 
При реализацијата на шаспвите пп ОЖВ и Граданскп пбразпвание се планираат и 
реализираат и шаспви за Прпграма за антикпрупциска едукација. 
 
 Целите вп ушилищтетп се вп спгласнпст сп целите на државната и лпкалната 
пбразпвна пплитика и се фпкусирани на ппдпбруваое на квалитетпт на наставата и 
ппстигаоата на ушениците. 
   Наставниците рабптат тимски и разменуваат искуства сп струшните активи и сп 
другите ушилищта. 
Наставниците вп свпите планираоа и наставата вметнуваат медупредметни цели 
дпкплку самата прпграма тпа гп пвпзмпжува. 
 Нп, за тпа дали наставниците имаат мпжнпст да влијаат на наставните планпви и 
прпграми, наставниците имаат ппделенп мислеое. Окплу 36% не се изјасниле 
ппзитивнп. Иакп, ушилищтетп преку Спвет на рпдители и Ушилищен пдбпр  има 
планиранп активнпсти за прибираое и разгледуваое на мислеоа за наставните 
планпви и прпграми пд наставниците и рпдителите и има ппкренатп иницијатива за 
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нивнп изменуваое дп МОН и БРО.  

 
 

Наставните спдржини се присппспбени на впзраста, индивидуалните пптреби 

на ушениците и нивнптп ппранещнп искуствп /претхпднп стекнати знаеоа и 

вещтини, за щтп 56% пд наставниците и 49% пд рпдителите се изјасниле дека е 

така, нп пстанатите не се спгласуваат вп тпа. Наставните прпграми пп сите 

предмети се присбпспбени сппред мпжнпстите на децата сп ПОП сп щтп 70 % пд 

наставниците се изјасниле ппзитивнп. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 Ушилищтетп зема активнп ушествп вп прганизираое и 
присуствп на семинари вп текпт на ушебната гпдина. 

 Рпдпвата и етнишката рамнпправнпст и мултикултурна 
сензитивнпст е застапена 

 Ушилищтетп спрабптува сп невладини прганизации и 
лпкалната средина. 

 Наставниците рабптат тимски и разменуваат медусебни 
искуства вп пднпс на наставните прпграми. 

 Наставниците планираат и реализираат медупредметни 
цели. 

 Наставниците ги приспособуваат наставните програми за 
учениците со ПОП 

СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Немаое влијание врз прпмена на наставните планпви и 

прпграми пд страна на наставниците и рпдителите 
 Некпи наставни спдржини не се прилагпдени на 

впзраста, искуствптп и пптребите на ушениците 
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ПОДРАШЈЕ 2. Ппстигаоа на ушениците 
бр. Индикатпр за квалитет Теми: 

2.1 Ппстигнуваоа на ушениците  Следеое на ппстигаоата на ушениците  пд разлишен 
ппл,  етнишка припаднпст, пп наставни предмети  и пп 
квалификаципни перипди 

 Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците  пд 
разлишен ппл и етнишка припаднпст   

 Идентификација на ушеници сп пптещкптии вп ушеоетп,  
на надарените ушеници  и  на ушениците  сп ппсебни 
пбразпвни пптреби 

 Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците преку 
редпвната и дппплнителната/ дпдатната  настава 

 Следеое на ппстигаоата на ушениците при премин пд  
еден вп друг циклус и пд еднп вп другп нивп на 
пбразпвание 

2.2 Задржуваое / псипуваое на  
ушениците 

 Редпвнпст вп наставата 
 Осипуваое на ушеници 
 Премин на ушеници пд еднп вп другп ушилищте 

2.3 Ппвтпруваое на ушениците  Ушеници  щтп не ја заврщуваат гпдината 
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Индикатпр 2.1.  Ппстигаоа на ушениците 

Теми 

 Следеое на ппстигаоата на ушениците  пд разлишен ппл,  етнишка припаднпст (и јазикпт 
на наставата), пп наставни предмети  и пп квалификаципни перипди 

 Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците  пд разлишен ппл, етнишка припаднпст  (и 
јазикпт на наставата) 

 Идентификација на ушеници сп пптещкптии вп ушеоетп,  на надарените ушеници  и  на 
ушениците  сп ппсебни пбразпвни пптреби 

 Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците преку редпвната и  дппплнителната/ 
дпдатната  настава 

 Следеое на ппстигаоата на ушениците при премин пд  еден вп друг циклус и пд еднп вп 
другп нивп на пбразпвание 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Извещтаи пд 
струшна служба                     

 Извещтаи за 
успехпт и 
редпвнпста и 
вп ушебните: 
20014/2015, 
2015/2016 и 
2016/2017  
гпдина 

 Гпдищни и 
пплугпдищни 
извещтаи за 
паралелките  

 Дневник на 
паралелките  

 Евидентни 
листпви  за 
успех и 
ппведение 

 Записници пд 
Наставнишки 
спвет и  
спвети на 
паралелката 

 Записници пд 
струшни активи 

 Анкети за  
ушеници, 
наставници 

   Ушилищтетп ги следи ппстигаоата на ушениците и распплага  сп детални ппдатпци 
за нивните ппстигаоа пп сите наставни предмети за сите квалификаципни перипди 
вп текпт на целата ушебната гпдина.    
  Се следи ппщтипт успех на ушениците вп пднпс на пплпт и етнишката припаднпст пп 
квалификаципни перипди. Ги анализира пришините за разликите вп успехпт при 
премин пд еден вп друг циклус и презема активнпсти за нивнп надминуваое. 
 Среднипт успех на нивп на ушилищте вп ппследните две гпдини бележи 
кпнтинуиранп ппдпбруваое. Именп, вп ушебната 2020-2021 прпсешнипт успех е 
4,20, вп ушебната 2021-2022 гпдина изнесува 4,29. Забележлив е раст на успехпт пп 
ушебни гпдини. 
 Рпдителите редпвнп се известуваат за ппстигаоата на ушениците  преку рпдителски 
спстанпци, индивидуални средби, сп   даваое  на евидентни листпви за успех и 
ппведение вп електрпнска и пешатена фпрма и преку  електрпнскипт дневник. 
  Ушилищтетп има стратегија и презема кпнкретни активнпсти за ппдпбруваое на 
ппстигаоата на ушениците. 
  За ушествптп и ппстигаоата на ушениците на разни натпревари, кпнкурси и слишни 
манифестации се  впди кпмплетна евиденција. Ушесниците јавнп се истакнуваат на 
пдделенски шаспви, приредби, пдделенски спвет.  
Сппред Правилникпт за видпви ппфалби, награди и педагпщки мерки, се 
ппфалуваат и наградуваат ушениците кпи се истакнуваат сп свпјата рабпта и 
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 Правилник за 
видпви 
ппфалби, 
награди и 
педагпщки 
мерки за 
ушениците и 
нашинпт на 
нивна примена 

ппведение и кпи ппкажале виспки резултати вп наставата и впннаставните 
активнпсти. Сппред истипт правилник, ушилищтетп избира ушеник на генерацијата.  
За ппдпбруваое на ппстигаоата и мптивираое за редпвнп ушеое, наставниците 
кпристат разнпвидни и спвремени фпрми, метпди и техники за изведуваое на 
наставата и ги запазуваат критериумите за пценуваое. Притпа тпа се применува вп 
радпвната, дпдатната и дппплнителната настава. 
  Наставниците, спзнанијата пд семинарите и пбуките за вреднуваое на резултатите 
вп ушеоетп ги применуваат вп секпјдневната впспитнп-пбразпвна рабпта. Притпа, 
тие  кпнтинуиранп ги следат ппстигаоата,  јавнп и сп пбразлпжение ги спппщтуваат 
резултатите  пд ушеоетп. Истп така, најгплемипт брпј наставници ги заппзнаваат 
ушениците сп критериумите за пценуваое на ппшетпкпт на ушебната гпдина за тпшнп 
да знаат щтп пд нив се бара за секпја пценка. Се ппшитуваат стандардите и 
критериумите за пценуваое дадени пд страна на Бирптп за развпј на 
пбразпваниетп, и самите наставници имаат израбптенп свпи критериуми за 
пценуваое кпи ги применуваат вп наставата. 
  Резултатите пд спрпведенипт пращалник за ппстигаоата и пценуваоетп на  
ушениците гп пптврдуваат изнесенптп.  
  Пп мислеоетп на наставниците за згплемуваое на мптивацијата и интереспт кај 
ушениците, за ппстигаое на ппвиспки резултати  се рабпти сп интерактивни метпди, 
тимска и групна рабпта, се прганизираат дебати, дискусии,  се кпристи ИКТ вп 
наставата, се израбптуваат прпекти, презентации, истражуваоа, ппсета на 
институции и сл.  
  Истите пвие метпди и фпрми на рабпта за  ппдпбруваое на резултатите вп 
ушеоетп ги наведуваат ушениците и наставниците.   
  Идентификацијата на ушениците сп пптещкптии вп ушеоетп, надарените ушеници и 
ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби, ја изведуваат главнп предметните 
наставници,  ракпвпдителпт на паралелката, струшната служба и рпдителите. 
Ппдпбруваоетп на ппстигаоата на пвие ушеници се врщи преку прганизираое и 
реализираое на редпвна, дпдатна и дппплнителна настава, какп и 
индивидуализирана настава кај ушениците сп ПОП.  Ушениците имаат мпжнпст а и 
самите ппкажуваат интерес да ппсетуваат дпдатна и дппплнителна настава.  
Ппддрщката вп ушеоетп ппдразбира разлишни фпрми на рабпта: 
индивидализирана настава, следеое на наставнипт прпцес кај ушениците сп ПОП 
сп присуствп на пбразпвен асистент и др. 
  Ракпвпдителите на паралелките, на пдделенските шаспви разгпвараат сп 
ушениците за ппстигнаоата вп ушеоетп и сп рпдителите на прганизираните 
рпдителски средби и индивидуалните рпдителски средби. 
 Надарените ушеници се идентификуваат пд страна на предметните наставници, 
преку пцени, лишна евиденција и прпценка  на секпј наставник пдделнп, какп и 
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преку прегледи на наградени ушеници.  Не се кпристи мерен инструмент или некпј 
друг мпдел сп наведени индикатпри за утврдуваое на видпт на надаренпста 
пднпснп талентиранпста на ушениците.  
  За надарените и за сите заинтересирани ушеници  за прпщируваое и 
прпдлабпшуваое на знаеоата пп пдделни впспитнп-пбразпвни ппдрашје се 
прганизираат шаспви за дпдатна настава. Тпа е пбврска на наставниците, кпја се 
испплнува редпвнп вп текпт на целата ушебна гпдина. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 Ушилищтетп бележи раст на прпсешнипт успех на 
ушениците пд гпдина вп гпдина 

 Ушилищтетп распплага сп ппдатпци за ппстигаоата на 
ушениците пд разлишен ппл и етнишка припаднпст пп 
квалификаципни перипди. 

 Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците преку 
примена на спвремени фпрми и метпди вп наставата, 
кпристеое на ИКТ, прганизираое дебати, израбптка на 
прпекти, презентации, истражуваоа, ппсета на 
институции и сл.  

 Идентификацијата на ушениците сп тещкптии вп 
ушеоетп, надарените ушеници сп ппсебни пбразпвни 
пптреби ја врщат наставниците и струшната служба. 

 Ппдпбруваое на ппстигаоатана ушениците се врщи 
преку прганизираое и реализираое на дппплнителна и 
дпдатна настава. 

СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Не се кпристи мерен инструмент или некпј друг мпдел 

сп наведени индикатпри за утврдуваое на видпт на 
надаренпста пднпснп талентиранпста на ушениците.  

 Не се анализира успехпт пп сите наставни предмети пп 
пдделни наставни теми 

 Неспгледуваое на пришините кај ппедини ушеници кпи 
вп даден мпмент имаат гплема птстапка вп ппстигнатипт 
успех (кпга ушеник сп кпнтинуиранп дпбар успех 
ппвременп ппстигнува видливи ппслаби резултати) 
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Индикатпр 2.2. Задржуваое / псипуваое на ушениците 

Теми 

 

 Редпвнпст вп наставата  
 Осипуваое на ушеници  
 Премин на ушеници пд еднп вп другп ушилищте  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Ппдатпци и 

извещтаи пд 
психплпщката 
служба  

 Записници пд 
Наставнишки 
спвет и спвети 
на паралелките  

 Извещтаи пд 
ракпвпдителите 
на паралелките  

 Прпграма за 
рабпта и 
Извещтај за 
рабпта на 
ушилищтетп   

 Ппдатпци пд 
административн
а служба 
(секретарпт ), и 
главна книга  

 Закпн за  
пснпвнп 
пбразпвание,  

 Правилник за 
видпт на 
ппфалби, 
признанија и  
педагпщки 
мерки  

 

  
   Ушилищтетп систематски ја следи редпвнпста на ушениците (сппред пплпт, 
етнишката припаднпст и спцијалнптп пптеклп), ги анализира пришините за птсуствп 
пд наставата и навреме презема кпнкретни активнпсти щтп пбезбедуваат 
згплемуваое на редпвнпста. Ушилищтетп и пдделенските ракпвпдители 
спрабптуваат сп рпдителите и лпкалната сампуправа за да се згплеми редпвнпста 
на ушениците вп наставата.  
 Прпсешнипт брпј на непправдани шаспви вп 2020/2021 изнесува 0,12, а  вп 
2021/2022 е 0,13 пп ушеник. Тука треба да се забележи дека брпјпт на непправдани 
шаспви е главнп пд ушениците кпи редпвнп птсуствуваат  пд настава непправданп и 
за кпи се превземаат сите пптребни мерки вп надлежнпст на ушилищтетп. За пваа 
прпблеметика, ушилищтетп спрабптува сп надлежните лпкални структури. 
 Рпдителите навременп се инфпрмираат за брпјпт на пправдани и непправдани 
птсуства, се разгпвара сп нив за пришините за птсуствп пд настава. 
  За ушениците кпи имаат ппвеќе непправдани изпстанпци, сппред Правилникпт за 
педагпщки мерки, се изрекуваат сппдветни педагпщки мерки. 
 Ушилищтетп гп следи псипуваоетп и има ппдатпци за ппфатпт на ушениците пд 
репнпт. Вп ппследните гпдини пришина за ппсиспуваое на ушениците е прпмена на 
местптп на живееое, прпмена на рабптата на рпдителите сп пдеое вп странствп. 
   За ушениците кпи ппради пправдани пришини преминуваат вп другп ушилищте, 
ушилищтетп впди евиденција и за нив се издаваат преведници. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

  Ушилищтетп систематски ја следи редпвнпста на 
ушениците (сппред пплпт, етнишката припаднпст и 
спцијалнптп пптеклп), ги анализира пришините за 
птсуствп пд наставата и навреме презема кпнкретни 
активнпсти щтп пбезбедуваат згплемуваое на 
редпвнпста.  

 Ушилищтетп спрабптува сп рпдителите и лпкалната 
средина вп врска сп пваа прпблематика. 

СЛАБИ СТРАНИ 
 Назадпвплителна спрабптка сп рпдителите на 

ушениците кпи се нередпвни вп наставата 
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Индикатпр 2.3. Ппвтпруваое на ушениците 

Теми 
 
 Ушеници щтп не ја заврщуваат гпдината  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Гпдищен 

извещтај за 
успехпт на 
ушилищтетп вп 
ушебните 
2014/2015, 
2015/2016 и 
2016/2017 

 Увид вп 
педагпщка 
евиденција и 
дпкументација  

 Записник пд 
Наставнишки 
спвет  

 Закпн за 
пснпвнп 
пбразпвание  

 

  
 Вп нащетп ушилищте ппследните три гпдини нема ушеници кпи ја ппвтпрувале 
гпдината. Станува збпр за ушеници кпи вп текпт на ушебната гпдина биле нередпвни 
и непценети, дадена им е мпжнпст за пплагаое пдделенски испит, на кпј не се 
јавиле.   
Дпкплку некпј ушеник не е задпвплен пд ппстигнатипт успех пп пдделни предмети 
рпдителпт има правп да ппднесе пригпвпр, спгласнп Закпнпт за пснпвнп 
пбразпвание и Статутпт на ушилищтетп.  
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 Систематски се следи, сппредува и анализира спстпјбата 
сп успехпт и ппстигаоата на ушениците .  

 Рпдителите навременп се известуваат за ппстигаоата на 
ушениците . 

 Ушилищтетп има свпи критериуми за пценуваое на 
ушениците и ги ппшитува стандардите дадени пд БРО.   

 Рпдителите, сппред Закпнпт за пснпвнп пбразпвание на 
крајпт пд ушебната гпдина, деталнп се заппзнаваат сп 
ппстигаоата на ушениците и им се пвпзмпжува правптп  
на пригпвпр.  

СЛАБИ СТРАНИ 
 
 Не се забележани слаби страни 
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ПОДРАШЈЕ 3. Ушеое и настава 
бр. Индикатпр за квалитет Теми: 

3.1 Планираое на наставниците  

 
 

 Индивидуални планираоа на наставниците  
 Ппддрщка и следеое на планираоата на наставниците  
 Размена на искуства и инфпрмации при планираоетп  
 Расппред на шаспви  

 

3.2 Наставен прпцес  
 

 

 Наставни фпрми и метпди  
 Избпр на задаши, активнпсти и ресурси  
 Интеракција меду наставниците и ушениците  
 Припд на наставникпт кпн ушениците  
 Следеое на наставнипт прпцес  

 

3.3 Искуства на ушениците пд 
ушеое  
 

 

 Средина за ушеое  
 Атмпсфера за ушеое  
 Ппттикнуваое на ушениците за преземаое пдгпвпрнпст  
 Интеракција на ушениците меду себе и сп впзрасните вп 

ушилищтетп  
 

3.4 Задпвплуваое на пптребите 
на ушениците  
 

 
 Идентификуваое на пбразпвните пптреби на ушениците  
 Ппшитуваое на разлишните пптреби на ушениците вп 

наставата  
 

3.5 Оценуваоетп какп дел пд 
наставата  
 

 
 Ушилищна пплитика за пценуваое  
 Метпди и фпрми за пценуваое  
 Кпристеое на инфпрмациите пд пценуваоетп вп 

наставата  
 

3.6 Известуваое за напредпкпт 
на ушениците  
 

 
 Известуваое на рпдителите за напредпкпт на ушениците  
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Индикатпр 3.1.  Планираоа на наставниците 

Теми 

 

 Индивидуални планираоа на наставниците  
 Ппддрщка и следеое на планираоата на наставниците  
 Размена на искуства и инфпрмации при планираоетп  
 Расппред на шаспви  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Гпдищни 

глпбални 
планпви;  

 Тематски 
прпцесни 
планираоа;  

 Дневни 
ппдгптпвки;  

 Разгпвпр сп 
психплпг;   

 Записници пд 
спстанпците на 
струшните 
активи;  

 Акципни 
планпви на 
струшни активи;  

 Ппкани за пбуки 
и семинари;  

 Извещтаи за 
реализирани 
пбуки;  

 Анкетен 
пращалник за 
наставници  

 За реализација на наставните планпви и прпграми, наставниците ги прават 
следните планираоа: гпдищен глпбален план, тематски прпцесни планираоа и 
дневни ппдгптпвки и индивидуализирани пбразпвни планпви за децата сп ПОП. Вп 
ушилищтетп, сите наставници имаат изгптвени гпдищни планираоа сппред 
рабптнипт календар, кпи на ппшетпкпт пд секпја ушебна гпдина ги дпставуваат дп 
струшната служба и тематски прпцесни планираоа кпи ги дпставуваат една дп две 
седмици пред заппшнуваое на секпја нпва тема.  
  Дневните ппдгптпвки се изгптвуваат секпјдневнп, се разрабптуваат наставните 
спдржини, се ппставуваат цели щтп треба да се ппстигнат, групирани сппред 
Блумпвата такспнпмија, пшекуваните исхпди, какп и метпдите и фпрмите и 
техниките на наставна рабпта, какп и примена на апликација, е-спдржина и 
зададена дпмащна рабпта и нашин на нејзинп прпверуваое. Сите наставници 
редпвнп пищуваат дневни ппдгптпвки за шас. Сите планираоа на наставниците ги 
спдржат сите неппхпдни елементи за успещна реализација на темата и шаспт.  
Сите наставници израбптуваат и критериуми за пценуваое кпи се вметнати вп 
тематските прпцесни планираоа, сп щтп на ушениците и рпдителите им се дава дп 
знаеое кпи цели треба да ги ппстигнат за сппдветна пценка. На пвпј нашин се 
ппстигнува ппгплема транспарентнпст, јаснпст и дпследнпст вп пценуваоетп на 
ушениците.  
 Наставниците се следени и имаат ппддрщка вп изгптвуваое на планираоата. 
Следеоетп на планираоата на наставниците гп врщи ушилищнпт психплпг, а 
индивидуалните пбразпвни планпви се израбптуваат вп спрабптка сп ушилищнипт 
дефектплпг. Кпнтинуиранп се врщи прпверка на планираоата на наставниците. 
Притпа се вреднува планираоата и дпкплку има пдредени забелещки, се врщи 
кпрекција пд страна на наставниците. Струшната служба и директпрпт даваат 
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ппддрщка на наставниците за непрешенп пдвиваое на впспитнп-пбразпвнипт 
прпцес вп ушилищтетп, за щтп има прппищани припди и утврдени прпцедури. 
Ппддрщката се гледа и вп прганизираое пбуки вп ушилищтетп, вп други градпви и 
преку семинари. Темите се вп врска сп планираоата и пценуваоетп, меначментпт 
вп ушилница, примена на ИКТ вп наставата, реализација на впспитнп-пбразпвнипт 
прпцес вп услпви на пандемија, асинхрпнп и синхрпнп ушеое пд далешина и други. 
Наставниците ушествуваа на брпјни пбуки: Критишкп размислуваое и рещаваое 
прпблеми, Кпдираое сп уредпт micro:bit, Сајбер безбеднпст и защтита на 
тинејчери, Безбеден Интернет ден, Метпдика и педагпгија на квалитетна настава 
на далешина, Ппдгптпвка на ушилищтата за реализација на впспитнп-пбразпвнипт 
прпцес сппред Планпт и прптпкплпт за пдржуваое на наставата, Фпрмативнп и 
сумативнп пценуваое, практишни спвети и дпбри практики сп Microsoft Teams, 
Дпбри практики за пдржуваое пнлајн шас, Инклузивнп пбразпвание, Дпбри СТЕМ 
практики, Настава за време на пандемијата COVID-19, Реализираое на наставата сп 
кпристеое разлишни ИКТ средства за ушеое, Превртена ушилница, Квалитетна 
инлајн настава базирана на интерактивни едукативни ресурси вп инфпрматиката, 
Обука за Microsoft пнлајн ушеое (Наципнална платфпрма за ушеое пд далешина), 
Интердисциплинарен пристап вп наставата за климатските прпмени, Креативнп 
ушеое преку игра за предушилищнп и пснпвнп пбразпвание, Превенција на 
псипуваое на ушениците пд пбразпвнипт прпцес, Ушилищна клима и курикулум-
Градеое на ушилищна клима и култура, сесии за Развпј и впведуваое на слпбпдни 
избпрни предмети и впннаставни активнпсти, пбуки за нпвите наставни планпви и 
прпграми вп I и IV пдделение. 
 Наставниците, размената на искуства и инфпрмации при планираоетп на 
наставнипт прпцес ја прават вп рамките на струшните активи, вп разгпвпр сп кплеги 
пд кплективпт и вп разгпвпр сп кплеги пд истпрпдни предмети пд други ушилищта. 
Се применуваат и укажуваоата и наспките на спветниците при инспекцискипт 
надзпр. За тпа дека наставниците разменуваат медусебни искуства укажува и 
ппзитивнптп мислеое на 95,4% пд анкетираните наставници, струшни спрабптници 
и директпрпт. 
 Расппредпт на шаспви гп изгптвуваат двајца наставници пд ушилищтетп. Притпа се 
впди сметка за искпристенпст на прпстпрните капацитети на ушилищтетп, 
изеднашуваое на брпјпт на шаспви меду паралелките. Расппредпт на шаспви е 
направен вп спрабптка сп наставниците, ппшитувајќи гп  најдпбрипт интерес на 
дететп, притпа пд наставниците 74% целпснп или мнпгу се спгласуваат, нп 
пстанатите сп забелещка сметаат дека ппедини предмети не се дпбрп расппредени 
вп пднпс на застапенпста вп текпт на неделата (нема дпвплен размак вп денпви вп 
пднпс на еден ист предмет). Слишнп мислеое вп прпценти делат и рпдителите. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Секпј наставник ппдгптвува гпдищнп планираое кпе гп 

дпставува дп струшната служба на ппшетпкпт на ушебната 
гпдина и тематски прпцесни планираоа кпи ги 
дпставува една дп две седмици пред ппшетпкпт на 
секпја нпва тема. 

 Планираоата на наставниците ги спдржат сите пптребни 
елементи. 

 Наставниците редпвнп пищуваат дневни ппдгптпвки за 
шас.  

 Струшната служба кпнтинуиранп ги следи планираоата 
на наставниците сппред утврдени прпцедури за 
ппддрщка и следеое на планираоата. 

 Наставниците дпбиваат ппддрщка пд струшната служба 
вп изгптвуваоетп на планираоата 

 Сппред струшната служба, планираоата се сп дпбар 
квалитет. 

 Наставниците, размената на искуства и инфпрмации при 
планираоетп на наставнипт прпцес ја прават вп рамките 
на струшните активи, вп разгпвпр сп кплеги пд 
кплективпт и вп разгпвпр сп кплеги пд истпрпдни 
предмети пд други ушилищта. 

СЛАБИ СТРАНИ 
  Недпвплен прпстпр вп денпви при застапенпста на 

шаспви вп расппред кај ппедини предмети кпи се 
реализираат сп 2 или три шаса неделнп 
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Индикатпр 3.2.  Наставен прпцес 

Теми 

 

 Наставни фпрми и метпди  
 Избпр на задаши, активнпсти и ресурси  
 Интеракција ппмеду наставниците и ушениците  
 Припдпт на наставникпт кпн ушениците  
 Следеое на наставнипт прпцес  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Инструменти за 

следеое на 
планираоата на 
наставниците;  

 Инструменти за 
следеое на 
реализацијата 
на наставнипт 
шас;  

 Инструмент за 
следеое на 
впдеоетп и 
текпт на 
наставнипт шас;  

 Забелещки на 
струшната 
служба пд увид 
на шас;  

 Гпдищни, 
тематски и 
дневни 
планираоа;  

 Гпдищна 
прпграма за 
рабпта на 
директпр и 
психплпг;  

 Анкетен 
пращалник за 
наставници;  

 Анкетен 
пращалник за 
ушеници   

 Сертификати на 
наставници;  

 Интерни 

 За реализираое на наставата, наставниците кпристат разнпвидни и спвремени 
наставни метпди, фпрми и техники на рабпта кпи се сппдветни на пптребите на 
ушениците и нивните стилпви на ушеое. Притпа, тие ги кпристат распплпжливите 
ресурси вп ушилищтетп. Метпдите кпи ги кпристат се дпбрп испланирани за да 
рабптат сп ушениците индивидуалнп, вп парпви, вп групи или сп цела паралелка. На 
пвпј нашин, наставниците мпщне успещнп ги развиваат индивидуалните вещтини за 
ушеое на секпј ушеник, какп и вещтините за спрабптка и кпмуникација. Најшести 
фпрми и метпди кпи се кпристат се: заеднишка рабпта, индивидуална, групна, вп 
парпви, метпд на уснп излагаое, интерпретативнп-аналитишки метпд, метпд на 
истражуваое, дебата и дискусија, ушенишки пращаоа за целисхпднп ушеое (УПЦУ), 
метпд на играое улпги, текст-метпд, знам, сакам да знам, наушив и ущте сакам да 
знам (ЗСНУ), метпд: улпга, публика, фпрма и тема (УПФТ), изгптвуваое листа за 
аналитишкп пценуваое вп ушилница, метпд на цртаое, метпд на рещаваое, метпд 
на експеримент и изведбени активнпсти. Наставници применуваат ИКТ вп 
наставата и нпви пбразпвни технплпгии за реализираое на наставните спдржини за 
щтп вп Гпдищната прпграма на ушилищтетп ппстајат ппдатпци сп брпј на шаспви пп 
предмети сп примена на ИКТ, на месешнп и гпдищнп нивп.  
 Наставниците ги планираат сите задаши и активнпсти кпи треба да се реализираат 
вп ушилищтетп или дпма, а истите се прилагпдени на пптребите и сппспбнпстите на 
ушениците за да ги ппстигнат предвидените цели на наставата а тпа се дплжи на 
дпбрп ппзнаваое на сппствените ушеници и прпфесипналнпста вп рабптеоетп. При 
реализираое на пвие наставни фпрми и метпди какп ресурси се кпристат: 
кпмпјутер, пешаташ, НПДУ, разлишни кпмпјутерски апликации сппред пптребите на 
предметпт, ушилищна табла, текстпви, струшна литература, весници и списанија, 
дпкументи и пбрасци, ЛЦД телевизпри, касетпфпн, прпектпр, клавир, гепграфски и 
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белещки на 
наставниците;  

 Е-дневник;  

 Прпекти на 
ушеници.  

 Наципнална 
платфпрма за 
далешинскп 
ушеое 

 

истприски карти, глпбус, смарт табли и др.  
За тпа дека ушениците се заппзнаени сп целите на наставата и ушеоетп на ппшетпкпт 
на ушебната гпдина, наставниците ппзитивнп се изјасниле сп 98%, а рпдителите сп 
76,5%, нп сепак не е занемарувашки прпцентпт пд пстанатите рпдители кпи се 
изјасниле дека “малку се спгласуваат” сп фактпт дека нивнптп дете е заппзнаенп на 
ппшетпкпт пд ушебната гпдина, темата или шаспт щтп ќе се пшекува пд негп да науши. 
Вп прпцеспт на ппушуваое и ушеое се кпристат разлишни метпди на интеракција сп 
ушениците, сп цел да се ппдпбри ушеоетп и да се стекнат трајни знаеоа. На пвпј 
нашин се гради дпверба ппмеду наставниците и ушениците. Најшестп применувани 
метпди на интеракција се: ппставуваое пращаоа, практишна активнпст, сампстпјна 
израбптка на прпекти, пценуваое и ппттикнуваое на самппценуваое пд страна на 
ушениците, ппттикнуваое на бура идеи и други. Сп цел да ппттикнат пријатна и 
стимулативна рабптна клима вп ушилницата, наставниците даваат јавни ппфалби на 
ушениците пред целата паралелка, а истп така ппзитивнп се прпизнесуваат за 
активните и дисциплинираните ушеници на Наставнишки спвет итн.  
За тпа дека интеракцијата наставник-ушеник е дпбра и дека припдпт на 
наставниците кпн ушениците, ушениците гп дпживуваат ппзитивнп, гпвпри и фактпт 
дека 93,4% пд ушениците се изјасниле дека гп разбираат јаснп наставникпт вп 
негпвите предаваоа какп и вп задаваое на негпвите бараое и цели. Истп така 
пкплу 92% пд анкетираните ушеници ппзитвинп заземаат став за тпа дека слпбпднп 
креваат рака  и пдгпвараат на ппставени пращаоа.  
Наставниците дпбрп ги ппзнаваат свпите ушенци, им задаваат активнпсти и задаши 
сппред нивните сппспбнпсти.  Ппвеќетп пд наставниците кпристат разлишни извпри 
и припди за ушеое сп цел ппттикнуваое на развпјпт на вещтините за ушеое и 
сампстпјнпст вп ушеоетп. Честп се кпристат и инфпрмации пд Интернет, дп кпи 
ушениците дпадаат преку истражуваое и истите ги средуваат вп финален прпизвпд 
— прпект, кпј пптпа гп презентираат пред спушениците. Кпристеоетп на 
разнпвидни фпрми на пристап вп наставата и нејзината реализација ја прави 
наставата интересна за ушениците, за щтп ппзитивнп се изјасниле 88,5% пд 
ушениците. На ставпт дека наставниците дпбиваат ппзитивна ппвратна 
инфпрмација пд ушениците дека нашинпт на кпј се уши е интересен, ппзитивнп се 
изјасниле 95% пд наставниците. 
 Ушениците сметаат дека имаат премнпгу наставни шаспви, за щтп има и сугестии  
пд рпдителите. 
 Ушилищтетп има прппищана интерна прпцедура за следеое на наставнипт прпцес, 
истата редпвнп се применува, а секпј наставник се ппсетува на шас вп првптп и/или 
втпрптп пплугпдие пд ушебната гпдина, пд директпрпт и психплпгпт. Дпбиените 
резултати пд направенипт увид на шас се спппщтуваат индивидуалнп или на 
Наставнишки спвет и пптпа се разменуваат на нивп на струшен актив, сп цел 
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ппдпбруваое на наставнипт прпцес.  
Наставниците кпристеа единствена платфпрма за ушеое пд далешина НПДУ. 
Ушебната 2020/21, наставата се пдвиваще пд далешина (пн-лајн). Наставниците 
влегпа ппдгптвени вп реализација на наставата преку кпмплетнп кпристеое на 
Наципналната платфпрма за далешинскп ушеое и вп тпј ппглед нащетп ушилищте се 
вбрпи вп некплку на брпј ушилищта вп републикава кпи ги кпристеа алатките пд 
платфпрмата. Наставниците ги кпристеа сите мпжнпсти и аспекти кпи ги нудеще 
платфпрмата и вп ппглед на синхрпнп и асинхрпнп ушеое пд далешина: закажуваое 
на расппред на шаспви и нивна синхрпна реализација, ппставуваое материјали за 
ушеое, задаваое задаши и нивнп прегледуваое сп пценуваое и ппвратна 
инфпрмација, пценуваое преку тестпви, квизпви. Асинхрпнипт нашин на кпристеое 
на платфпрмата се кпристеще и вп ушебната 2021/22 пп ппедини предмети, а 
синхрпнипт се кпристеще вп мпмнети на изплација на ппедини паралелки или 
наставници.  
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 За реализираое на наставата наставниците кпристат 

разнпвидни и спвремени наставни метпди и фпрми на 
рабпта кпи се сппдветни на пптребите на ушениците и 
нивните стилпви на ушеое. Притпа, тие ги кпристат 
распплпжливите ресурси вп ушилищтетп.  

 Вп прпцеспт на ппушуваое и ушеое се кпристат разлишни 
метпди на интеракција сп ушениците, сп цел да се 
ппдпбри ушеоетп и да се стекнат трајни знаеоа. На пвпј 
нашин се гради дпверба ппмеду наставниците и 
ушениците. 

 Припдпт на наставникпт сп ушениците е индивидуален и 
адекватен сппред мпжнпстите, сппспбнпстите и 
интересите на ушеникпт. 

 Наставниците ги ппшитуваат ушениците, имаат еднакпв 
припд кпн сите ушеници, им ппмагаат и ги упатуваат вп 
задашите. 

 Интеракцијата наставник-ушеник е дпбра  
 Ушилищтетп има прппищана интерна прпцедура за 

следеое на наставнипт прпцес, истата редпвнп се 
применува, а секпј наставник се ппсетува на шас вп 
првптп и/или втпрптп пплугпдие пд ушебната гпдина, пд 
директпрпт и психплпгпт. 

СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Пптреба пд ппдеталнп заппзнаваое на ушениците за тпа 

щтп ќе се пшекува пд нив на ппшетпкпт пд ушебната 
гпдина, на ппшетпкпт пд темата или шаспт 
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Индикатпр 3.3.  Искуства на ушениците пд ушеоетп 

Теми 

 

 Средина за ушеое  
 Атмпсфера за ушеое  
 Ппттикнуваое на ушениците за преземаое пдгпвпрнпст  
 Интеракција на ушениците медусебе и сп впзрасните вп ушилищтетп  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 

 Анкетен 
пращалник за 
ушеници;  

 Анкетен 
пращалник за 
рпдители. 

 Анкетен 
пращалник за 
наставници;  

 Гпдищна 
прпграма на 
ушилищтетп;  

 Прпграма за 
рабпта на Екп-
пдбпрпт;  

 Трудпви на 
ушениците  

 Ушествп вп 
прганизација на 
активнпсти вп 
ушенишка 
заедница, 
приредби, 
натпревари 

 Е-дневник 

 Оперативен 
план за шас, за 
реализација на 
прпектите 

 Извещтаи пд 
реализирани 
прпекти 

 

 Вп ушилищтетп ппстпи стимулирашка и ппттикнувашка средина, кпја буди интерес 
за ушеое. Наставниците ги ппттикнуваат развпјпт на вещтини на ушеое и 
сампстпјнпст вп ушеоетп. Трудпвите на ушениците се транспарентни и се 
излпжуваат вп ушилницата и вп хплпт пд ушилищтетп.  
 Гплем дел, 95,7% пд ушениците се изјасниле дека сакаат на ушилищте, 87%  
дека се задпвплни пд ушилищтетп,  дека наставниците ги прифаќаат нивните идеи и 
гп ппшитуваат нивнптп мислеое. И анкетата пд рпдителите ги дава истите 
ппказатели. 

 
 Наставниците најмнпгу ги вклушуваат ушениците вп наставата преку тпа щтп ги 
мптивираат сампстпјнп да се истакнуваат, преку ппстпјанп пращуваое и преку 
израбптка на прпекти и истражуваое. Ушениците мпжат да гп искажат свпетп 
мислеое пред наставниците за пдделни пращаоа и прпблеми, ушениците се 
ппфалуваат, се истакнуваат нивните успеси и ппзитивнп се вреднуваат сп цел за 
нивна мптивација. Мптивацијата на ушениците прпизлегува и пд фактпт дека 94% 
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пд ушениците не се спгласуваат сп изјавата дека “За време на наставата не гп 
рабптам тпа щтп наставниците гп бараат пд мене, туку нещтп другп (си цртам, си 
гледам низ прпзпр, гп пдвлекувам вниманиетп на другаршиоата)”. 
Наставниците дпбиваат ппзитвна ппвратна инфпрмација пд ушениците  дека 
нашинпт на кпј се уши е интересен и дека ппстпи стимулирашка атмпсфера. Овпј 
факт гп ппткрепува 88,5% пд ушениците кпи гп ппбиваат фактпт дека “Дпсаден ми е 
нашинпт на кпј ппвеќетп наставници предаваат.” 

 
Темпптп на пбрабптка на наставнипт материјал им пвпзмпжува на ушениците 
системскп  напредуваое. Сппред ушениците, наставниците ги ппвтпруваат свпите 
пбјаснуваое дпкплку материјалпт не е разбран дпвплнп.  
Ушилищтетп и наставниците ги ппттикнуваат ушениците на преземаое пдгпвпрнпст. 
Пптикнуваоетп на превземаое пдгпвпрнпст е ппткрепена сп вклушуваое на 
ушениците вп разлишни наставни и впнанаставни активнпсти, приредби, 
натпревари, прпекти какп и активнпсти ппттикнати пд Ушенишка заедница и слишнп. 
Вп ушилищтетп ушениците дпбрп ги развиваат свпите вещтини за снапдаое вп 
разлишни живптни ситуации, ушат какп квалитетнп и културнп да кпмуницираат 
какп и дпбрп да спрабптуваат сп други луде, пва мислеое гп ппткрепуваат пкплу 
81,8% пд наставниците и 84% пд ушениците, нп иакп ппвеќетп рпдители се 
приклпнуваат кпн ппзитивен пдгпвпр на пва пращаое, сепак 31% пд рпдителите 
мислат дека “малку е така”.  
Наставниците им пружат мпжнпст на ушениците да рабптат вп групи и да 
пстваруваат спрабптка. Ппгплем дел пд ушениците сметаат дека спрабптката меду 
ушениците вп ушилищтетп  задпвплува, щтп ппкажува и ппзитивнипт пдгпвпр на 
тимска рабпта пд страна на ушениците вп 84%, какп и впппщтп дека меду 
врабптените и ушениците владеат дпбри пднпси, гпвпри и ппзитивнипт став на 
93,4% пд анкетираните рпдители и 94% пд ушениците. 
Организирани фпрми на ппттикнуваое, мптивираое, пстваруваое спрабптка  
меду ушениците и наставниците, какп и превземаое пдгпвпрнпст, ушилищтетп успеа 
да пставри вп изминатипт перипд иакп вп пандемиски услпви и тпа за време на 
Денпт на екплпгијата, Патрпнипт празник на ушилищтетп, Детската недела, 
Нпвпгпдищен базар сп децата сп ПОП, Денпт на лицата сп пппрешенпст, Денпт на 
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щегата, хуманитарни акции за спбираое паришни средства, дпнираое ушилищен 
прибпр, пбувки, пблека и играшки за децата пд ранливи категприи, пдбележуваое 
на Неделата на бпрба прптив гладта, Интернаципналнипт ден на децата и жените 
вп науката, Денпт на македпнската азбука, Денпт на Еврппа.   
 Истптп се спгледува и пд вклушуваоетп вп реализација на разлишни прпекти. 
Прпектпт “Ушилищта на 21 век вп Западен Балкан”, ппдржан пд Британски Спвет, сп 
вклушенп Критишкп размислуваое и кпдираое на чебни кпмпјутери-micro:bit. Осум 
наставници пд ушилищтетп беа вклушени вп пвпј прпект шија цел беще да им 
пвпзмпжи на ушениците на впзраст пд 10-15 гпдини да стекнат вещтини за критишкп 
размислуваое, рещаваое прпблеми и практишни вещтини за прпграмираое – 
кпдираое на чебните кпмпјутери micro:bit и да ги кпристат-применат таквите 
вещтини вп разлишни предмети за рещаваое на секпјдневни прпблеми. Сп ушеое 
на забавен, интерактивен и инпвативен нашин, ушениците стекнуваат вещтини за 
рещаваое прпблеми, критишкп размислуваое, дигитлна писменпст и креативнпст. 
Ппсле заврщената пбука следеще десеминација на наставниците пд ушилищтетп сп 
цел да се прпщират активнпстите вп сите предмети и пбласти. Наставниците 
реализираа шаспви вп кпи вклушуваат крритишкп мислеое и кпдираое. Истп така, 
пдгпвпрните наставници реализираа и еден мал прпект сп група ушеници ппд 
наслпв “Впда или спк”, каде ушениците се наспшија кпн критишкп размислуваое и 
кпдираое да рещат еднпставен прпблем пд секпјдневнипт живпт, кплку щеќери 
упптребуваат преку кпнсумираоетп на пппуларните засладени спкпви. 
Вп перипдпт пд април дп јуни 2021 гпдина, вп ушилищтетп се имплементира 
прпектпт “Сајбер безбеднпст на стари лица и тинејчери”. Целта на прпектпт беще 
младите да ги пспзнаат ризиците и заканите кпи претстпјат при кпристеоетп на 
Интернет и да наушат какп правилнп и безбеднп да кпристат услуги на Интернет. 
Беа разгледани теми за безбеден интернет, защтита на приватнпста, лишните 
ппдатпци и автпрскптп правп, спздаваое ппзитивни дигитални траги, 
преппзнаваое на видпви насилствп преку Интернет и негпва превенција, критишка 
прпценка за верпдпстпјнпста на инфпрмациите, защтита пд малвер, безбедни 
прпфили и безбеднп кпристеое на спцијалните мрежи. Прпектпт дпби и забавен и 
натпреварувашки карактер преку квизпви сп играта CyberLilo. Овпј прпект се 
кпристи за пплеснп и ппинтереснп спвладуваоена спдржините тпкму пд 
набрпјаните теми пп предметпт инфпрматика. 
 Од ушебната 2010/2011 гпдина ушилищтетп е вклушенп вп прпектпт „Екп ушилищте“, 
за кпја цел е фпрмиран и Екп-пдбпр пд ушеници и наставници. Нивната активнпст 
вп ушилищтетп е дефинирана сп План на активнпсти за реализација на екплпщката 
прпграма кпј е дефиниран вп Гпдищната прпграма. Активнпстите се реализираат 
сппред Екп-календарпт и се спстпјат пд прганизираое екп-трибини, спветуваоа, 
разделуваое флаери сп екплпщки ппраки, спбираое пластишен и хартиен птпад, 
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израбптки пд пластика и хартија, истакнуваое на ЕКО-ТАБЛА на трудпвите на 
ушениците кпи спдржат екп-мптиви итн. На пвпј нашин се врщи ппдигнуваое на 
свеста за рециклиран птпад, шиста ушилищна зграда и ушилищен двпр и спздаваое 
ппзитивни навики за защтеда на енергија и впда, за кпнзумираое здрава храна, 
шуваое на прирпдата и пкплината вп кпја се уши и живее. Екплпщката прпграма е 
ппврзана сп планираое и реализираое на редпвната настава. 
Ушилищтетп е вклушенп и вп Прпектпт „Медуетнишка интеграција вп 
пбразпваниетп“. За таа цел наставниците вп свпите планираоа вметнуваат шаспви 
сп цел развиваое и применуваое на сппдветни стратегии за унапредуваое на 
медуетнишката интеграција вп пбразпваниетп.  
Ушилищтетп е вклушенп вп Прпграмата за антикпрупциска едукација и преку 
реализацијата на шаспвите за Образпвание за живптни вещтини и Граданскп 
пбразпвание напда примена и имплементација на спдржините пд таа прпграма. 
Наставниците се ппделени вп мислеоетп дека ушениците успещнп се прилагпдија 
вп спрпведенптп ушеое пд далешина вп ушебната 2020/21 гпдина. 75% пд 
ушениците не би гп пдбрале ушеоетп пд далешина. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Вп ушилищтетп ппстпи стимулирашка и ппттикнувашка 

средина, кпја буди интерес за ушеое.  
 Ушениците се вклушени вп разлишни прпекти и нивните 

трудпви се истакнувани на видни места. 
 Темпптп на пбрабптка на наставнипт материјал им 

пвпзмпжува на ушениците системскп  напредуваое 
 Ушениците сметаат дека имаат мпжнпст да гп кажат 

свпетп мислеое и да ушествуваат вп даваое предлпзи и 
преземаое пдгпвпрнпст.   

 Ушениците уживаат шуствп на праведнпст и еднаквпст 
 Ушениците спрабптуваат медусебе и ппмеду ушениците и 

меду врабптените владеат дпбри пднпси 
 Ушениците ушат какп културнп да спрабптуваат и 

кпмуницраат сп други луде 

СЛАБИ СТРАНИ 

 Сппред рпдителите, ушениците недпвплнп ги развиваат 
свпите вещтини вп разлишни живптни ситуации 

 Несерипзен пристап на пдредени ушеници кпн ушеоетп 
пд далешина 
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Индикатпр 3.4.  Задпвплуваое на пптребите на ушениците 

Теми 

 

 Идентификуваое на пбразпвните пптреби на ушениците  
 Ппшитуваое на разлишните пптреби на ушениците вп наставата  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Анкета за 

ушеници;  

 Анкета за 
наставници;  

 Анкета за 
рпдители 

 Записници на 
ушенишката 
заедница;  

 Евиденција на 
струшната 
служба;  

 Записници пд 
Одделенски и 
Наставнишки 
спвет;  

 Записници пд 
Спвет на 
рпдители;  

 Наставни 
планпви и 
прпграми;  

 ИОП 

 Разгпвпр сп 
ушеници 

 Евиденција за 
дппплнителна и 
дпдатна настава 

 
 

 Наставнипт кадар и струшната служба систематски ги преппзнаваат пбразпвните 
пптреби и прешките вп прпцеспт на ушеое на секпј ушеник и притпа наставниците 
имаат ппддрщка пд струшната служба.  Тие кпристат разнпвидни техники за 
пткриваое и вппшуваое на пбразпвните пптреби на секпј ушеник. За свпите 
пбразпвни пптреби, ушениците разгпвараат сп пдделенскипт ракпвпдител на 
пдделенските шаспви, а наставниците разгпвараат на Одделенски спвет, на 
Наставнишките спвети и на Спвет на рпдители. Образпвните пптреби на ушениците 
се задпвплуваат и преку слпбпден избпр на избпрни предмети.  
Секпј ушеник има мпжнпст да ги истакне свпите афинитети сп ушествп вп 
слпбпдните ушенишки активнпсти. Наставата е индивидуализирана сппред 
разлишните пптреби на ушениците. Наставниците изгптвуваат индивидуални 
пбразпвни планпви кпи се реализираат вп спрабптка сп струшната служба вп 
ушилищтетп. Наставата беще дпбрп прилагпдена за време на ушеоетп пд далешина 
и ги задпвплуваще пптребите на ушениците. 

 За пбразпвните пптреби и прпблеми, ушениците дискутираат и на шаспвите пп 

ОЖВ. За прпблемите вп врска сп ушеоетп, секпј ушеник мпже да се пбрати и дп 

психплпщката служба и да разгпвпра за истите, какп и за нашинпт на нивнп 

рещаваое. Ушениците кпи имаат лишни прпблеми или се загрижени за нещтп, 

слпбпдни се да разгпвараат сп наставникпт или струшната служба кпи пак сепгащ се 

спремни да им пдгпвпрат.  Децата се слпбпдни да разгпвараат сп наставниците за 

теми кпи ги интерисираат, ппзитивнп се изјасниле 89,5% пд ушениците. 90% пд 

ушениците гп уважуваат фактпт дека наставниците се секпгщ спремни да ппмпгнат 

вп даден прпблем. Наставниците разгпвараат и им ппмагаат на ушениците кпи 

прпјавиле интерес за некпе пращаое или идентификувале прпблем. Сппред 

наставниците, на прпблемите и пптребите на ушениците  навременп се реагира, 
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пдгпвараат, притпа спрабптуваат сп струшната служба  и други надвпрещни служби, 

а се впди сметка за приватнпста, дпверливпста и дпстпинствптп на ушеникпт. Дека 

на прпблемите на ушениците се реагира правпвременп и дека ушениците дпбиваат 

ппддрщка вп прпблематишни ситуации пд струшната служба на ушиищтетп, 

ппзитивнп се изјасниле и 65% пд рпдителите. Дека ушилищтетп има прппищани 

прпцедури за грижа за ушеници сп ПОП се изјаснил 64% пд рпдителите. А истп така 

ппделенп и мислеоетп дека ушилищтетп има систем за идентификација на 

ушениците кпи имаат пптещкптии вп ушеоетп, надарените ушеници и ушениците сп 

ПОП. 

 

Вп ушилищтетп се преземаат мнпгубрпјни активнпсти за задпвплуваое на 
 пптребите и птстрануваое на прешките. Наставниците ппсетуваа пбуки за примена 
на асистивни средства за рабпта сп ушеници, деца сп ПОП, за унапредуваое на 
медуетнишката интеграција и унапредуваое на пбразпвнипт прпцес и истите 
кпристат разлишни техники на ппушуваое и пценуваое. 
Наставата е индивидуализирана, задашите и активнпстите се прилагпдени на 
пптребите на секпј ушеник, 68% пд наставниците се спгласуваат, нп пстанатите не гп 
делат пва мислеое. Наставниците ги ппзнаваат свпите ушеници и пд нив пшекуваат 
вреднп да рабпти и да ппстигне индивидуален максимален успех. Сппред 
рпдителите, дека наставните спдржини се дпбрп прилагпдени на впзраста, 
индивидуалните пптреби на ушениците и нивнптп искуствп, ситуацијата е малку 
ппинаква. Од анкетрианите, самп 45% се спгласуваат сп пвпј став. 
Наставниците впдат грижа за пбразпвните пптреби на секпј ушеник преку 
прганизираое и реализираое: редпвна настава, дппплнителна настава, дпдатна 
настава, преку темелнп пбјаснуваое на материјалпт, разгпвпр за нивните интереси, 
индивидуални разгпвпри за разни теми, разгпвпри за прпблеми пд лишна прирпда. 
Сппред ппгплем дел пд рпдителите и ушениците, наставниците ппвтпрнп 
пбрабптуваат делпви пд наставнипт материјал кпи ушениците не гп спвладале 
успещнп. За ппефикаснп рещаваое на прпблемите сп ушеоетп на ушениците се 
впдат индивидуални разгпвпри сп рпдителите.  
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Дека наставата беще дпбрп прганизирана и прилагпдена на пптребите на 
ушениците и за време на ушеое пд далешина, ппзитивнп се изјасниле пкплу 75% пд 
наставниците. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Наставнипт кадар и струшната служба систематски ги 

преппзнаваат пбразпвните пптреби и прешките вп 
прпцеспт на ушеое на секпј ушеник.  

 Тие кпристат разнпвидни техники за пткриваое и 
вппшуваое на пбразпвните пптреби на секпј ушеник. 

 За прпблемите вп врска сп ушеоетп, секпј ушеник мпже 
да се пбрати и дп психплпщката служба и да разгпвпра 
за истите, какп и за нашинпт на нивнп рещаваое истп и 
кај дефектплпг,за ппмпщ и рабпта сп ушеници сп ПОП. 

 Ппгплем брпј наставници имаат индувидуален пристап 
кпн секпј пд ушениците. 

 Ушениците кпи имаат лишни прпблеми дпбиваат 
сппдветна ппддрщка при щтп се впди сметка за 
приватнпста, дпверливпста и дпстпинствптп на 
ушеникпт. 

 Наставниците впдат грижа за пбразпвните пптреби на 
секпј ушеник преку прганизираое и реализираое: 
дппплнителна настава, дпдатна настава, преку темелнп 
пбјаснуваое на материјалпт, разгпвпр за нивните 
интереси, индивидуални разгпвпри за разни теми, 
разгпвпри за прпблеми пд лишна прирпда.  

 За ппефикаснп рещаваое на прпблемите сп ушеоетп на 
ушениците се впдат индивидуални разгпвпри сп 
рпдителите.  

СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Сппред рпдителите, пдредени наставни спдржини не се 

дпбрп прилагпдени на впзраста, индивидуалните 
пптреби на ушениците и нивнптп искуствп 
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Индикатпр 3.5.  Оценуваоетп какп дел пд наставата 

Теми 

 

 Ушилищна пплитика за пценуваое  
 Метпди и фпрми на пценуваое  
 Кпристеое на инфпрмациите пд пценуваоетп вп наставата  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Гпдищна 

прпграма за 
рабпта на 
ушилищтетп;  

 Стандарди за 
пценуваое;  

 Критериуми за 
пценуваое;  

 Педагпщка 
евиденција и 
дпкументација;  

 Кпристени 
инструменти за 
пценуваое 
(тестпви на 
знаеое, 
бпдпвни листи, 
шек листи);  

 Примери на 
пценети 
ушенишки 
трудпви;  

 Анкетен 
пращалник за 
ушеници ;  

 Анкетен 
пращалник за 
наставници и 
рпдители;  

 Евиденција на 
наставници за 
пстварени 
средби и 
спрабптка сп 
рпдители;  

 Инструмент за 
следеое и 
вреднуваое на 
рабптата на 

  Ушилищтетп ги применува закпнските прпписи щтп гп регулираат пценуваоетп на 
ушениците. Вп ушилищтетп редпвните и избпрните наставни предмети се пценуваат 
пписнп и сп нумеришки пценки пд недпвплен (1) дп пдлишен (5). Ппведениетп на 
ушениците се пценува какп: примернп, дпбрп и незадпвплителнп. Ушениците и 
рпдителите се заппзнаваат сп стандардите и критериумите за пценуваое на 
рпдителски средби, кпи се реализираат на ппшетпкпт на ушебната гпдина, какп и за 
секпја дпбиена пценка на птвпрените денпви сп рпдителите. Наставниците 
кпристат разлишни инструменти за пценуваое на ппстигаоата на ушениците и ги 
применуваат критериумите за пценуваое на ушениците. Секпј наставник гп следи 
напредпкпт на ушениците вп ушеоетп, а гп пценува преку: устни прпверки, писмени 
рабпти, тестпви на знаеое, квизпви, шек листи, белещки, дпмащни рабпти на 
ушениците, сампстпјни и групни прпекти, активнп ушествп на ушениците на шаспт, 
степенпт на развиенп критишкп мислеое, вклушуваое вп дебати и дискусии, 
заинтересиранпста итн. Оттука, дпбиената пценка е синтеза на ппвеќе аспекти. 
Разлишните припди вп пценуваоетп им пвпзмпжуваат на ушениците да ги 
ппдпбруваат ппстигаоата.  
Наставниците редпвнп и кпнтинуиранп гп бележат напредпкпт на ушениците и 
впдат целпсна и уредна евиденција за ппстигаоата, редпвнпста и ппведениетп на 
секпј ушеник и негпвипт интелектуален, спцијален и емпципнален развпј. Истп така 
редпвнп ги инфпрмираат ушениците за напредуваоетп и ппстигаоата. 
При пценуваоетп се впди сметка за индивидуалнипт напредпк на ушеникпт, 
гпвпрат 90% пд наставниците, струшните спрабптници и директпрпт, и гп кпристат 
пценуваоетп за прпцена на ппстигаоата пд ушеоетп, па ги ппставуваат идни 
наспки, цели.  
Оценуваоетп е транспарентнп и праведнп, фактпт гп пптврдуваат 94% пд 
анкетираните ушеници. 
Наставниците ппдгптвуваат извещтаи и анализи за свпјата паралелка врз пснпва на 
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наставникпт за 
пценуваоетп на 
ппстигаоата на 
ушениците.  

 Ппртфплија на 
наставници  

 Ушенишки 
ппртфплија 

 Електрпнски 
дневник;  

 Евидентни 
листпви.  

 Свидетелства;  

 Диплпми  

 Пплугпдищни и 
гпдищни 
извещтаи 

 
 

индивидуалните евиденции за ушениците на крајпт пд првптп пплугпдие и на крајпт 
пд ушебната гпдина.  
Ушениците се вклушуваат вп пценуваоетп преку самппценуваое и медусебнп 
пценуваое. На тпј нашин се ппшитува и мислеоетп на ушениците за сппствените 
ппстигаоа за щтп ппзитивнп се изјасниле 93% пд ушениците и 64% рпдителите. 
Оценуваоетп е праведнп, транспарентнп и дпбрп прганизиранпи скпрп секпгащ 
прпследенп сп пбразлпжение и дискусија пд страна на наставникпт и ушениците, 
кпја пак вп гплема мера им ппмага на ушениците да ги ппдпбрат свпите ппстигаоа, 
за щтп пптврдуваат и резултатите пд спрпведените анкети. Всущнпст, 94% пд 
ушениците целпснп се спгласуваат. 
Самп 10% пд ушениците сметаат дека наставниците пценуваат премнпгу стрпгп. 
Пплпвина пд рпдителите и ушениците сметаат дека Наставниците применуваат 
премнпгу писменп прпверуваое на знаеоетп. 
Ушилищтетп ги следи ппстигаоата пд еден вп друг циклус, ги спгледува и анализира 
пришините за разликите и превзема активнпсти за нивнп надминуваое. 
Наставниците, за време на ушеоетп пд далешина се сппшија сп прпблеми вп 
нашинпт на пценуваоетп. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Ушилищтетп ги применува закпнските прпписи щтп гп 

регулираат пценуваоетп на ушениците. 
 Ушениците и рпдителите се заппзнаваат сп стандардите 

и критериумите за пценуваое на рпдителски средби, 
кпи се реализираат на ппшетпкпт на ушебната гпдина, 
какп и за секпја дпбиена пценка на птвпрените денпви 
сп рпдителите. 

 Оценуваоетп е редпвнп, праведнп и дпбрп 
прганизиранп, транспарентнп и скпрп секпгащ 
прпследенп сп пбразлпжение и дискусија пд страна на 
наставникпт и ушениците, кпја пак вп гплема мера им 
ппмага на ушениците да ги ппдпбрат свпите ппстигаоа. 

 Се ппшитува мислеоетп на ушениците за сппствените 
ппстигаоа при пценуваоетп  

 Наставниците применуваат пценуваое вп пднпс на 
индивидуален напредпк на ушениците и пценуваоетп 
се кпристат за прпцена на ппстигаоата пд ушеоетп, па 
ги ппставуваат идни наспки, цели. 

 Оценуваоетп се кпристи за прпцена на ппстигаоата пд 
ушеоетп, и за ппставуваое идни наспки, цели вп 
наставата. 

СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Ппгплемп вклушуваое на ушениците вп метпд на 

самппценуваое, сп цел ушениците да стекнат претстава 
за тпа кплку знаат и сами да гп вреднуваат свпетп 
знаеое. 

 Честп кпристеое на писменптп прпверуваое на 
знаеоетп пд страна на наставниците 

 Прпблем сп пценуваоетп за време на ушеоетп пд 
далешина 
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Индикатпр 3.6.  Известуваое за напредпкпт на ушениците 

Теми 
 

 Известуваое на рпдителите за напредпкпт на ушениците  
 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Електрпнски 

дневник;  

 Педагпщка 
евиденција и 
дпкументација;  

 Анкетен 
пращалник за 
наставници и 
рпдители;  

 Евиденција на 
наставници за 
пстварени 
средби и 
спрабптка сп 
рпдители;  

 Евидентни 
листпви.  

 Свидетелства;  

 

  Ушилищтетп има утврден систем за известуваое на рпдителите за напредпкпт на 
нивните деца и дпследнп ги применува. Системпт вклушува редпвнп прибираое 
инфпрмации за напредпкпт и ппстигаоатa на ушениците и даваое транспарентна и 
кпнкретна ппвратна инфпрмација на рпдителите и ушениците за пценката, 
вклушувајќи и детални преппраки за ппдпбруваое на ппстигаоата за секпј ушеник 
ппсебнп. За таа цел се кпристат фпрмални и нефпрмални средби, рпдителски 
спстанпци кпи се пдржуваат најмалку петпати гпдищнп, индивидуални средби сп 
рпдителите. На ппшетпкпт пд ушебната гпдина секпј ушеник дпбива „Инфпрматпр“ 
за сите предвидени активнпсти вп ушилищтетп. Средбите сп рпдителите се дпбрп 
прганизирани и на на нив  јаснп се пренесуваат инфпрмациите. На пвие средби се 
разгпвара за успехпт и ппведениетп на ушениците, пднесуваоетп на ушениците вп и 
надвпр пд ушилищтетп, за неппхпднпста пд наушнп знаеое, избегнуваое на 
негативните влијанија и ппјави вп ппщтествптп, негуваое на ппзитивни црти на 
лишнпста.  Рпдителите дпбиваат: евидентни листпви вп електрпнска и пешатена 
фпрма, свидетелстава и диплпми сп инфпрмации и детали за напредпкпт на 
нивнптп дете вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес, вклушувајќи инфпрмации за: 
пценките, ппведениетп, реализираните прпектни активнпсти, брпјпт на изпстанпци. 
Вп текпт на целата гпдина, рпдителите имаат увид вп ппстигаоетп на ушениците 
преку електрпнскипт дневник. Сп пристап вп е-дневникпт секпј рпдител мпже 
леснп, редпвнп и навременп мпжат да биде инфпрмиран за пценките и редпвнпста 
на свпетп дете, писмените рабпти и тестпвите на знаеое, ппведениетп итн.  
 Средби сп рпдителите на децата кпи ппстигнуваат слаби резултати, пдржува и 
психплпгпт и притпа врщи спветпдавна рабпта, упатувајќи ги рпдителите на 
ппстапки кпн рещаваое на пвпј прпблем. 
Рпдителите дпадаат вп ушилищтетп кпга се ппвикани, пд испитаните рпдители 
ппзитивнп пдгпвприле 100%, за редпвнптп присуствп на рпдителските средби и 
птвпрените рпдителски средби ппзитивнп се изјасниле 86%, а 99% пд анкетираните 
рпдители пдгпвприле дека редпвнп гп следат напредпкпт на свпетп дете. Сппред 
наставниците, рпдителите на ушениците пд VI-IX пдделение, ппреткп дпадаат на 
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закажаните рпдителски средби или дпадаат рпдителите на децта кпи кпнтинуиранп 
ппкажуваат ппдпбар успех, щтп мпже да се забележи пд евиденцијата за присуствп 
на рпдителите вп дневниците. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Ушилищтетп има утврден систем за известуваое на 

рпдителите за напредпкпт на нивните деца и дпследнп 
ги применува. 

 Средбите сп рпдителите се дпбрп прганизирани и на 
нив  јаснп се пренесуваат инфпрмациите. 

 Рпдителите дпбиваат и дпкументи: евидентни листпви 
вп пешатена и електрпнска фпрма, свидетелстава и 
диплпми сп инфпрмации и детали за напредпкпт на 
нивнптп дете вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес. 

 Сп пристап вп е-дневникпт секпј рпдител мпже леснп да 
биде инфпрмиран за пценките и редпвнпста на свпетп 
дете. 

 Средби сп рпдителите на децата кпи ппстигнуваат слаби 
резултати, пдржува и психплпгпт и притпа врщи 
спветпдавна рабпта, упатувајќи ги рпдителите на 
ппстапки кпн рещаваое на пвпј прпблем. 

СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Одзивпт на рпдителите на рпдителски средби вп 

ппгпрните пдделенија е ппслаб или се ппвтпрува 
присуствптп на истите рпдители. 

 На рпдителските средби редпвнп дпадаат рпдителите на  
ушениците щтп ппкажуваат ппвиспки ппстигнуваоа. 
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ПОДРАШЈЕ 4. Ппддрщка на ушениците 
бр. Индикатпр за квалитет Теми: 

4.1 

Севкупна грижа 

 

 

 Защтита пд физишки ппвреди и елементарни неппгпди  
 Превенција пд насилствп  
 Защтита пд пущеое, алкпхпл и дрпга  
 Квалитет на дпстапна храна  
 Ппддрщка на ушениците сп телесни прешки вп развпјпт  
 Грижа за ушениците пд спцијалнп загрпзени семејства  

 

4.2 
Здравје 

 

 

 Хигиена и защтита пд бплести  
 Грижа за ушениците сп здравствени прпблеми  

 

4.3 
Спветпдавна ппмпщ за 
ппнатампщнп пбразпвание на 
ушениците 

 

 
 Пружаое ппмпщ при избпр на 

занимаоетп/институцијата за ппнатампщнп 
пбразпвание, дпуспврщуваое или врабптуваое  

 Грижа за ушениците сп емпципнални пптещкптии  
 

4.4 

Следеое на напреднпста 
 

 
 Впдеое евиденција за индивидуалнипт напредпк на 

ушениците  
 Анализа на напредпкпт на ушениците пп паралелки  
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Индикатпр 4.1.  Севкупна грижа за ушениците 

Теми 

 

 Защтита пд физишки ппвреди и елементарни неппгпди  
 Превенција пд насилствп  
 Защтита пд пущеое, алкпхпл и дрпга  
 Квалитет на дпстапна храна  
 Ппддрщка на ушениците сп телесни прешки вп развпјпт  
 Грижа за ушениците пд спцијалнп загрпзени семејства  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Гпдищна 

прпграма на 
ушилищтетп  

 Кпдекс на 
пднесуваое 
вп 
ушилищтетп  

 Правилник за 
защтита и 
спасуваое пд 
елементарни 
и други 
несреки  

 Елабпрат за 
защтита пд 
ппжари, 
експлпзии и 
ппасни 
материи.  

 Закпн за     
пснпвнп 
пбразпвание   

 Статут на 
ушилищтетп 

 Увид вп 
прпстприите 
на 
ушилищтетп и 
ушилищнипт 
двпр  

 Прпграма за 
рабпта на 
психплпг  

 Ушилищтетп има прппищани мерки и активнпсти за безбеднпст вп наставата.  
 Ушилищнипт прпстпр е безбеден за изведуваое на настава и инфраструктурата вп 
ушилищтетп (мебел, скали, ппдпви, прпзпрци, струјни места, двпр) се безбедни и не 
претставуваат пптенцијална ппаснпст пд ппвреди на ушениците. Ова мислеое гп 
делат и наставниците и рпдителите сппред дпбиените резултати пд анкетите.   
Ушилищтетп има прппищани мерки и активнпсти за безбеднпста на ушениците вп 
текпт на наставата вп ушилищната зграда и двпр. Сите ппасни места вп ушилищтетп и 
ушилищнипт двпр (щахти, щтекери и сл.) се защтитени и не претставуваат ппаснпст за 
ушениците. Обележани се хидрантните бази, редпвнп се сервисирани и прпверени 
ПП апаратите. Ушилищтетп има влезен пристап за лица сп инвалидитет. 
Ушилищтетп има Елабпрат за защтита пд ппжари, експлпзии и ппасни материи и 
План за евакуација и спасуваое пд елементарни неппгпди и други несреќи и истите 
се ревидирани пд лиценцирана кпмпанија. Државнипт завпд за спасуваое гп 
пдпбри бараоетп за пбука на врабптените и изврщена е ппказна вежба на тема 
Ппстапка на врабптените вп услпви на прирпдни неппгпди, ппжари и защтита пд 
истите. 
Пп пдредени предмети пд прирпдните науки: физика, хемија и биплпгија се врщат 
ппити и експерименти, секпгащ вп присуствп на предметнипт наставник. Групата кпја 
гп изведува експериментпт, ги презема сите мерки за претпазливпст пред негпвптп 
изведуваое, т.е. наставникпт ги едуцира какп какп треба да се се защтитат или какп 
да реагираат вп слушај на ненамерна грещка.  
  Ушилищтетп распплага сп прирашна аптека за прва ппмпщ.   
  За пбезбедуваое на благпспстпјба на ушениците, за време на наставата кпја се 
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 Евиденција пд 
предметни 
наставници   

 Правилник за 
видпви 
ппфалби, 
награди и 
педагпщки 
мерки 

 Записници пд 
рпдителски 
средби  

 Записници пд 
Спвет на 
рпдители  

 Извещтај пд 
стружната 
служба за 
рабптилници, 
трибини  

 Извещтај пд 
психплпг  

 Белещки пд  
пдделенски 
ракпвпдител  

 Флаери и 
плакат за 
здрава храна  

 Извещтај пд 
рабптеоетп 
на ЕКО 
пдбпрпт  

 Прпграма за 
рабпта на 
директпр  

 Разгпвпр сп 
ушеници и 
наставници 
кпи 
присуствувале 
на трибини 

 Елабпрат за 
защтита пд 
ппжари, 
експлпзии и 
ппасни 
материи бр. 
1-193/1 пд 
29.4.2013 

 План за 
евакуација и 
спасуваое пд 
елементарни 
и други  
несреќи пд 1-
194/1 пд 
29.4.2013 

 

изведува вп две смени има дежурни наставници кпи впдат грижа за да не настанат 
прпблеми за време на пдмприте вп ушилищтетп и ушилищтнипт двпр.  За 
дппплнителна защтита на ушениците и навременп алармираое на пдредени 
ситуации, ушилищтетп е ппд видеп надзпр (влезпви, хплпт, хпдниците). Ушилищтетп 
ги кпристи сите ппзитивни закпнски прпписи за санкципнираое на сите пблици на 
пднесуваое кпи се сметаат за психишкп, физишкп и сексуалнп насилствп и вп слушај 
на ппднесуваое на ппплаки ушилищтетп настапува навременп и непристраснп. 
Сппред Закпнпт за пснпвнп пбразпвание, Статутпт на ушилищтетп и Правилникпт за 
видпвите ппфалби, награди и педагпщки мерки, вп ушилищтетп се забранети сите 
видпви на психишкп, вербалнп и физишкп насилствп. Сппред наставниците се 
превенира  насилствптп вп ушилищтетп, нп ваквптп мислеое не гп делат и 
рпдителите кпи самп сп 46.3% се изјасниле ппзитивнп дека ушилищтетп ги щтити 
ушениците пд секакпв вид насилствп, дпдека пстанатите 53.7% сметаат дека 
насилствп вп ушилищтетп ппстпи. Кај ушениците, прпцентпт на ппзитивен пдгпвпр е 
ппвиспк – 71.5% пдгпвприле дека нема насилствп вп ушилищтетп, нп сепак пстанува 
мал дел кпј смета дека ппстпи насилствп меду ушениците. 

 
 

За Ушениците за кпи ппстпи спмневаое дека се физишки или менталнп 
злпупптребени, известуваоетп се врщи преку предметнипт наставник кпј гп 
забележал тпа или има спзнанија пд други ушеници дп пдделенскипт ракпвпдител. 
Тпј пак се пбидува на дискретен нашин и сп благ припд ушеникпт да гп упати дп 
ушилищнипт психплпг, кпј мпже да му ја пружи најсппдветната струшна ппмпщ или, 
пак, да гп упати вп сппдветна институција на лпкалната заедница, а впеднп се 
кпнтактира и разгпвара и сп рпдителпт на ушеникпт. Ваквипт пристап ќе му ппмпгне 
на ушеникпт пплеснп да ги надмине ппследиците пд сетп тпа.  
Кпга ппстпи загриженпст пд страна на ушениците и кпга сакаат да разгпварат на теми 
щтп ги интересира, тие се пбраќаат дп наставниците и струшната служба кпи се 
секпгащ спремни да им ппмпгнат. Ваквптп мислеое гп делат најгплем брпј пд 
ушениците. Дека ушениците дпбиваат ппддрщка вп прпблематишна ситуација пд 
страна на наставниците и струшната служба сметаат и гплем дел пд анкетираните 
рпдители. 
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 Вп Кпдекспт на пднесуваое за ушениците  е наведенп дека, дпкплку кај ушениците се 
јават прпблеми пд билп какпв карактер (лишни, вп врска сп ушилищтетп, спцијалнипт 
живпт) мпжат да се пбратат за ппмпщ кај наставниците. Самите ушеници се 
инфпрмирани за ппмпщта кпја мпжат да ја ппбараат пд наставниците и имаат дпста 
ппзитивен став кпн истата. Спветпдавна рабпта сп ушениците кпи манифестираат 
разлишни пблици на неприлагпденп пднесуваое, прганизира и реализира 
психплпгпт сппред свпјата гпдищна прпграма. За ппстпеоетп и ппмпщта пд 
психплпщка служба ушениците се инфпрмираат ущте вп ппшетпкпт на ушебната 
гпдина пд пдделенскипт ракпвпдител на пдделенскипт шас, рпдителите на 
рпдителска средба и Спветпт на рпдители, какп прган пд претставници на рпдители 
на деца кпи ппсетуваат настава вп нащетп ушилищте на нивнипт спстанпк. За 
рещаваое на разлишни прпблеми кај децата, психплпгпт разгпвара и сп рпдителите 
на децата кпи ппкажуваат пблици на неприлагпденп пднесуваое. Рпдителите и 
наставниците сметаат дека гплем дел пд децата гп ппшитуваат Кпдекспт на 
пднесуваое. 
Вп ушилищтетп има ангажиранп лице пд Агенција за пбезбедуваое, кпе треба да гп 
следи пднесуваоетп на децата. 
Ушилищтетп се грижи за безбеднпста и здравјетп на ушениците. Ушилищтетп е 
пбезбеденп сп видеп надзпр вп сите делпви пд хпдниците и прпстприите каде 
најшестп се движат децата, какп и надвпрещнипт дел пд ушилищнипт пбјект. За 
време на малите и гплемите пдмпри има пп шетири дежурни наставници, два на 
приземје и два на првипт кат, а има и ангажиранп лице за пбезбедуваое. Истп така 
за пваа цел ушилищтетп е вп ппстпјана спрабптка сп надлежните служби и ппстпјанп 
се прганизираат предаваоа пд пплициски службеници на теми пд безбеднпста вп 
сппбраќајпт. 
Сппред пращаоата сп кпи ушениците и рпдителите ја рангираат безбеднпста вп 
ушилищтетп, т.е. дека ушилищтетп се грижи за безбеднпста на ушениците, најгплем 
прпцент ја дале највиспката пценка щтп ппкажува дека ушениците навистина се 
шувствуваат безбедни вп ушилищтетп дпдека се на настава, а истптп мислеое гп 
делат и рпдителите за нивните деца.  
Ушилищтетп има пплитика за забрана на пущеое, кпнсумираое на алкпхпл и 
дистрибуција и кпнсумираое на наркптишни супстанци, кпја ппдразбира дека вп 
ушилищтетп (ушилниците, канцеларијата, тпалетите, ушилищнипт двпр ) не се пущи, 
не се дпада вп алкпхплизирана спстпјба и не се кпнсумира алкпхпл и не се 
дистрибуираат и кпристат наркптишни супстанци. Ушилищтетп има дпгпвпр за 
спрабптка сп МВР, Ппдрашнп пдделение Гевгелија и Центарпт за спцијални грижи 
Гевгелија и вп ушилищтетп за ушениците и рпдителите се прганизираат предаваоа пд 
струшни лица за превенција пд пущеое, алкпхпл и дрпга и пирптехнишки средства и 
тргпвија сп деца. Ваквите предаваоа се пд гплема кприст за ушениците и рпдителите 
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за да ги спгледаат ппследиците пд пущеоетп, алкпхплпт и дрпгата и да гп наспшат 
свпетп пднесуваое кпн негираое на ваквите ппрпци сп цел избегнуваое на 
ризиците, и истите се дпста ппсетени пд страна на рпдителите. Дппплнителна 
едукација, за превенција пд дрпга и превенција на насилствп, ушениците дпбиваат 
пп пдделни предмети какп и на трибини прганизирани пд невладини прганизации, 
преку ушенишката заедница, нп и преку реализираое предаваоа преку активнпста 
Рпдителпт е наставник.  
Ушилищтетп прпмпвира здрава храна.  Преку зацртаните планпви и прпграми на ЕКО 
пдбпрпт на ушилищтетп (кпе е вклушенп вп ЕКО прпграмата) е ппфатена активнпста за 
здрава исхрана, т.е. кпристеое здрава и свежа храна. Од страна на ЕКО пдбпрпт беа 
изгптвени флаери и плакат  „Да се храниме здравп“, сп цел ппдигаое на свеста на 
ушениците да ппсветат ппгплема грижа вп делпт на сппствената исхрана и свпетп 
здравје. Прпмпвираоетп на здрава храна и здрав живптен стил се применува и 
преку ппврзуваое на екплпщката прпграма сп редпвната настава какп и преку 
шаспвите на пдделенската заедница. 
Ушилищтетп впди кампаоа за здрава исхрана меду ушениците. Сп пва ппзитивнп се 
спгласуваат најгплем дел пд наставниците и рпдителите. Сепак, и ппкрај напприте на 
Ушилищтетп да пбезбеди квалитетна храна на ушениците вп ушилищтетп, 65% пд 
анкетираните рпдители не се задпвплни сп квалитетпт на ппнудената храна. 
 Ушилищтетп се грижи за ушениците сп телесни прешки вп развпјпт. Ушилищтетп 
спрабптува сп рпдителите и други релевантни институции вп пбезбедуваое грижа за 
пваа категприја на ушеници и настпјува вп пптикнуваое на спушениците вп пружаое 
ппмпщ и впдеое грижа за пвие деца.  
 Пристаппт вп ушилищтетп е прилагпден на пптребите на ушениците сп телесни 
прешки вп развпјпт. Ова категприја на ушеници непрешенп мпжат да се движат вп 
двпрпт и на првипт кат на ушилищтетп и пристап дп целпснп прилагпден тпалет. 
Внатрещните скали не се прилагпдени за пптребите на пваа категприја ушеници, па 
затпа наставата се изведува самп на првипт кат. Од страна на ушениците и 
наставниците, безрезервнп им се дава ппмпщ на ушениците сп прешки вп развпјпт вп 
сите мпменти кпга е пптребнп.  
 Ушилищтетп нема прппищани прпцедури за пбезбедуваое материјални средства на 
ушениците кпи пптекнуваат пд спцијалнп загрпзени семејства. За пценуваое на 
спцијалните пптреби ушилищтетп кпристи неппсредни разгпвпри сп ушениците, 
рпдителите и службите за спцијална грижа и тпа сп ппмпщ на психплпщката служба 
на ушилищтетп. На ушениците пд спцијалнп загрпзените семејства им се пристапува 
внимателнп, да не се ппвреди нивната лишнпст, најгплема ппддрщка дпбиваат пд 
разгпвприте сп oдделенскипт ракпвпдител и психплпгпт на ушилищтетп, кпи им 
влеваат сампдпверба и им даваат мпрална ппддрщка. Ушилищтетп за целпсна 
интеграција на ушениците пд спцијалнп загрпзени семејства вп наставните и 
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впннаставните активнпсти (екскурзии, натпревари, театарски претстави, пблека, 
храна), сампиницијативнп пдлушува да им ппмпгне на пвие деца, најшестп преку 
дпнатпри пд лпкалната заедница и преку хумани акции прганизирани пд ушениците 
за ппмпщ и ппддрщка на спушеници пд спцијалнп загрпзени семејства.  Ушилищтетп 
преку ушенишката заедница, прганизира хуманитарни акции за спбираое средства и 
ппмагаое на спцијалнп загрпзените семејства какп и вп слушај на елементарни 
неппгпди. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 Ушилищтетп има прппищани мерки и активнпсти за 
безбеднпст вп наставата.  

 Ушилищнипт прпстпр е безбеден за изведуваое на 
настава и инфраструктурата вп ушилищтетп (мебел, 
скали, ппдпви, прпзпрци, струјни места, двпр) се 
безбедни и не претставуваат пптенцијална ппаснпст пд 
ппвреди на ушениците.  

 Ушилищтетп има израбптен Елабпрат за защтита пд 
ппжари, експлпзии и ппасни материи и План за 
евакуација и спасуваое пд елементарни и други 
несреќи и истите се ревидирани пд лиценцирана 
кпмпанија. 

 Одпбренп е Бараоетп пд Државен завпд за спасуваое 
за Обука на врабптените и изврщена е ппказна вежба на 
тема Ппстапка на врабптените и ушениците вп услпви на 
прирпдни неппгпди, ппжари и защтита пд истите. 

 Ушилищтетп има пбележани патпкази кпн излезите на 
ушилищтетп вп слушај на елементарни неппгпди, при 
щтп за излез главната врата не  е прилагпдена сп 
птвараое кпн надвпр 

 Ушилищтетп распплага сп прирашна аптека за прва 
ппмпщ.   

 Ушилищтетп ги кпристи сите ппзитивни закпнски 
прпписи за санкципнираое на сите пблици на 
пднесуваое кпи се сметаат за психишкп, физишкп и 
сексуалнп насилствп и вп слушај на ппднесуваое на 
ппплаки ушилищтетп настапува навременп и 
непристрастнп и сппред пищан дпкумент, вп 
ушилищтетп се забранети сите видпви на психишкп и 
физишкп насилствп. 

 Ушилищтетп има ангажиранп лице за пбезбедуваое. 
 Ушилищтетп има дпнесенп Кпдекс на пднесуваое на 
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ушениците. 
 Спветпдавна рабпта сп ушениците кпи манифестираат 

разлишни пблици на неприлагпденп пднесуваое, 
прганизира и реализира психплпгпт. 

 Ушениците знаат щтп е насилствп, мпжат да гп 
преппзнаат и знаат каде да гп пријават. 

 Ушениците се пгледуваат на свпите наставници и знаат 
дека мпжат да ппбараат и дпбијат ппмпщ пд нив за 
прпблеми пд лишна прирпда, какп и за прпблеми при 
ушеоетп. 

 Ушилищтетп има прппищани прпцедури за грижа на 
ушениците сп телесни прешки вп развпјпт. 

 Ушилищтетп има пплитика за забрана на пущеое, 
кпнсумираое на алкпхпл и дистрибуција и 
кпнсумираое на наркптишни супстанци и ушилищтетп 
спрабптува сп лпкалните субјекти  вп напдаое нашини за 
спрешуваое на кпристеое алкпхпл и наркптишни 
средства. 

 На прганизираните предаваоа на тема алкпхпл, дрпга 
пд страна на лпкалните субјекти, присуствптп на 
рпдителите е на задпвплителнп нивп. 

 Ушилищтетп прганизира хумани акции спрпведени пд 
ушеници и сампиницијативнп прпнапда сппнзпри за да 
им ппмпгне на децата пд загрпзени спцијални семејства 
и при елементарни неппгпди. 

СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Вп ушилищтетп не ппстпи пбушен кадар (наставници) за 

даваое прва медицинска ппмпщ и ппмпщ и защтита при 
несреќен слушај вп ушилищтетп. 

 53.7% пд анкетираните рпдители се изјасниле дека меду 
ушениците ппстпи насилствп и вп пднпс на претхпднп 
сампстпјнп евалуиранипт перипд, прпцентпт е згплемен 



                                                               Самоевалуација на училиштето за периодот од 2020-2022 

51 

 

Индикатпр 4.2.  Здравје 

Теми 

 

 Хигиена и защтита пд бплести  
 Грижа за ушениците сп здравствени прпблеми  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 

 Гпдищна 
прпграма за 
рабпта на 
ушилищтетп  

 Закпн за 
пснпвнп 
пбразпвание  

 Пптврда пд 
ХЕСО за 
изврщена ДДД  

 Записници пд 
надлежни 
пргани за 
кпнтрпла на 
хигиената  

 Правилник за 
рабпта на 
ппмпщнипт 
перспнал  

 Фактури за 
набавка на 
средства за 
хигиена и 
дезинфекција  

 Увид вп 
ушилищнипт 
прпстпр  

 Статут на 
ушилищтетп  

 Извещтај пд 
систематски 
преглед  

 Извещтаи пд 
стпматплпщки 
преглед  

 Евиденција пд 
психплпщката 
служба  

 Евиденција пд 
наставниците 

Ушилищтетп прпмпвира здрав живптен стил и впди кампаоа за здрава исхрана 
меду ушениците.  
Хигиената вп ушилищтетп не е на задпвплителнп нивп. 59,1% пд наставниците не се 
задпвплни пд хигиената на ушилищтетп впппщтп.   

 
Ушилищтетп распплага сп правилник за рабпта на ппмпщнипт перспнал, пп кпј се 
ппстапува и дејствува вп сферата на нивните задплженија и активнпсти. Сппред 
Правилникпт е предвиденп: метеое на хпдници и скали три пати вп денпт, рибаое 
- еднащ дневнп. Ушилници - метеое и рибаое пп еднащ вп текпт на денпт. Другите 
прпстприи (наставнишка канцеларија, канцеларија на директпр, педагпг, психплпг и 
сите пстанати прпстприи) - метеое и рибаое еднащ вп текпт на денпт. Кпмплетнп 
шистеое на прпстприите, прпзпрците, завеси, мебел се прави два пати вп гпдината, 
пп еднащ вп пплугпдие. Дезинфекција на тпалетите, ушенишки и наставнишки да се 
прави пп еднащ вп денпт и тпа навешер. Отстрануваое на птпад да се прави два 
пати вп денпт и тпа на медусмена и навешер. Двпрпт вп ушилищтетп да се пдржува 
шист пд секакви птпадпци, тревните ппврщини редпвнп се пддржуваат пд страна на 
лице задплженп за пддржуваое на ушилищнипт двпр. Вп двпрпт на ушилищтетп, вп 
секпја ушилница и хпдниците има кпрпи за птпадпци, а наставнипт кадар и 
ушениците пд ЕКО пдбпрпт се грижат ушениците птпадпт да гп фрлаат вп нив и за 
таа цел секпј ден има дежурни ушеници, шленпви на ЕКО Патрпла. Ушилищтетп вп 
ппшетпкпт на ушебната гпдина реализира дезинфекција, дератизација и 
дезинсекција (ДДД) на сите прпстприи вп ушилищтетп. Вп двегпдищнипт перипд на 
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предметпт 
физишкп и 
здравственп 
пбразпвание  

 Белещки пд 
пдделенски 
ракпвпдители  

 

пандемијата, наставата се пдвиваще пп План и прптпкпл за пдвиваое на наставата, 
кпј вклушуваще прешек на ушениците на влезпт, мереое температура и 
дезинфекција. Вп секпја ушилница, вп хпдниците и тпалетите имаще пбезбеденп 
средствп за дезинфекција. Струшната служба секпј ден ја прпверува спстпјбата на 
птсуства вп ушилищтетп, на ушеници кпи ппради бплест беа птсутни и се 
пријавуваще вп Центарпт за јавнп здравје. При ппјава на ппзитивен слушај на COVId-
19, ушилищтетп ппстапуваще спгласнп прптпкплите и Рещенијата за изплација.  
Ушилищтетп издвпјува паришни средства за набавка на средства за шистеое, 
дезинфекција и лишна хигиена. Од страна на надлежните пргани за кпнтрпла на 
хигиена, ушилищтетп дпбива записник сп дпнесени рещенија. Санитарните јазли се 
ренпвирани и вп пдлишна спстпјба. Ушениците пд секпја втпра ушебна гпдина пдат 
на систематски и стпматплпщки преглед, сп кпи се идентификуваат здравствените 
прпблеми на ушениците.  Акп се забележат ппсерипзни здравствени прпблеми, 
ушениците заеднп сп рпдителите се ппвикуваат вп диспанзерпт или им се спветува 
да гп ппсетат матишнипт лекар. Вп прилпг за правилнп задпвплуваое на пптребите 
на пвие ушеници се и разгпвприте сп психплпщката служба, наставниците и 
директпрпт на ушилищтетп. На ушениците, кпи вп пдреден перипд се спрешени да ја 
следат редпвната настава пд здравствени прпблеми, ушилищтетп им пвпзмпжува 
пплагаое на пдделенски испит на крајпт на ушебната гпдина.  Ушилищтетп за 
ушениците кај кпи се идентификувани здравствени прпблеми, дпбива спзнанија пд 
рпдителите на ушениците, кпи разгпвараат сп пдделенскипт ракпвпдител. 
Одделенскипт ракпвпдител за тпа ги инфпрмира предметните наставници, а 
ппсебнп наставниците кпи предаваат физишкп и здравственп пбразпвание. За тие 
ушеници се впди ппсебна евиденција и се прават вежби сппдветни за нивната 
здравствена спстпјба. Наставниците пп физишкп и здравственп пбразпвание вп 
спгласнпст сп прпграмата и планпт за рабпта врщат мереоа на тежина, висина и 
држеое на телптп кај ушениците. Тие резултати мпжат да бидат ппказател за 
пдредени физишки анпмалии кај ушениците. Сп ушениците кај кпи се забележани 
физишки прпблеми се изведуваат специјални вежби или се праќаат за ппмпщ кај 
струшни лица. За ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби и ппст – кпнфликтни 
трауми, пд гплема ппмпщ се разгпвприте и спрабптката сп ушилищнипт психплпг. 
Тие вп секпј мпмент им стпјат на распплагаое на ушениците за рещаваое на 
прпблемпт. Вп ушилищтетп се прганизираат предаваоа пд струшни лица за 
едукација и защтита на ушениците пд заразни бплести. За тпа ппстпи дпбра 
спрабптка сп Медицинскипт центар.  
Вп пднпс на грижата за здравјетп на ушениците се рабпти и на шаспвите на 
пдделенската заедница а истп така ушилищтетп е вп ппстпјана спрабптка сп 
центрите за медицинска ппмпщ. Струшната служба впди евиденција и навременп ги 
инфпрмира рпдителите и ушениците за  денпт на вакцинациите. Ушилищтетп за 
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пваа цел ппстпјанп ппканува невладини прганизации и здруженија кпи гп 
прпмпвираат здравјетп и хигиената на децата.  
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Ушилищтетп ппстапуваще пп Планпт и прптпкплпт за 

пдржуваое на наставата 
 Вп перипдпт на пандемијата, ушилищтетп успещнп 

спрпведе прпцедура за защтита пд нејзинп щиреое. 
 При ппјава на сезпнски бплести, ушилищтетп спрабптува 

сп надлежните служби и ги спрпведува нивните предлпг 
мерки. 

СЛАБИ СТРАНИ 
 
 Хигиената вп ушилищтетп и ушилищнипт двпр не 

задпвплува 
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Индикатпр 4.3.  Спветпдавна ппмпщ за ппнатампщнп пбразпвание на ушениците 

Теми 

 

 Пружаое ппмпщ при избпр на занимаоетп/институцијата за ппнатампщнп пбразпвание, 
дпуспврщуваое или врабптуваое.  

 Грижа за ушениците сп емпципнални пптещкптии  
 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 

 Гпдищна 
прпграма за 
рабпта на 
ушилищтетпна  

 Прпграма за 
рабпта на 
струшната 
служба  

 Извещтаи пд 
струшна служба  

 Извещтаи пд 
психплпг  

 

 Ушилищтетп ги ппдгптвува ушениците за ппнатампщнптп пбразпвание. 
Ушилищтетп ги инфпрмира ушениците пд заврщните пдделенија за мпжнпстите за 
ппнатампщнп пбразпвание. 
 Вп деветтп пдделение, ушениците имаат мпжнпст да присуствуваат на ппвеќе 
презентации пд претставници пд средни ушилищта, кпи ќе им ппмпгнат при 
избпрпт на свпетп ппнатампщнп ушеое. При тпа пплеснп мпжат да ги дефинирааат 
свпите интереси и да направат правилен избпр. Ушениците ги заппзнаваат сп 
услпвите за кпнкурираое, прпграмите и други важни инфпрмации на нивни 
пращаоа. Ушилищтетп делумнп им ппмага на ушениците при избпрпт на 
занимаоетп, прпфесијата и институцијата за ппнатампщнп пбразпвание, 
дпуспврщуваое преку псмислена прпграма за прпфесипнална приентација кпја 
спдржи ппвеќе активнпсти. За таа цел кпристат и прпмптивни материјали какп 
летпци, брпщури, ЦД и сл. Инфпрмирани се за ппмпщта щтп мпжат да ја дпбијат вп 
ушилищтетп.  
Сп ушениците се разгпвара за важнпста на пдлуката ппврзана за избпрпт на 
ушилищтетп.  
 Ушилищтетп впди грижа за ушениците сп емпципнални пптещкптии без пглед на 
извпрпт (на пр. семејнп насилствп, семејна негрижа, развпд на рпдителите, бплест 
вп семејствптп ...). Сп нив разгпвара струшната служба вп ушилищтетп (психплпг) 
кпја им ппмага преку спветпдавни и кпнсултативни разгпвпри или ги упатува дп 
релевантни институции. Ушилищтетп спрабптува сп здравствени устанпви, Центар 
за спцијални рабпти, ПС-ОН и други прганизации и кпмпетентни институции.  
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Ушилищтетп ги инфпрмира ушениците пд заврщните 

пдделенија за мпжнпстите за ппнатампщнп 
пбразпвание. 

 Вп деветтп пдделение, ушениците имаат мпжнпст да 
присуствуваат на ппвеќе презентации пд претставници 
пд средни ушилищта, кпи ќе им ппмпгнат при избпрпт на 
свпетп ппнатампщнп ушеое.  

 Ушилищтетп впди грижа за ушениците сп емпципнални 
пптещкптии без пглед на извпрпт (на пр. семејнп 
насилствп, семејна негрижа, развпд на рпдителите, 
бплест вп семејствптп ...) 

 Ушилищтетп спрабптува сп здравствени устанпви, 
Центар за спцијални рабпти, ПС-ОН и други прганизации 
и кпмпетентни институции.  

СЛАБИ СТРАНИ 
 
 Пптребна е прпцедура на ушилищтетп за наспшуваое на 

ушениците кпн нивната прпфесипнална приентација. 
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Индикатпр 4.4.  Следеое на напредпкпт 

Теми 

 

 Впдеое евиденција за индивидуалнипт напредпк на ушениците  
 Анализа на напредпкпт на ушениците пп паралелки  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Гпдищна 

прпграма за 
рабпта на 
ушилищтетп  

 Правилник на 
пднесуваое  

 Прпграма за 
рабпта на 
струшната 
служба  

 Дневници на 
паралелки  

 Записници пд 
рпдителски 
средби  

 Педагпщка 
евиденција  

 Извещтаи за 
успехпт пп 
паралелка  

 Извещтаи пд 
рабптата на 
струшните 
активи  

 Евидентни 
листпви за 
успехпт на 
ушениците  

 Свидетелства  

 Записници пд 
спстанпци на 
Одделенски 
спвет  

 Записници пд 
спстанпци на 
Наставнишки 
спвет  

 Записници пд 

 За секпе пдделение се впди дневник на паралелка вп кпј се наведени ушениците сп 
име и презиме, ппстигнуваоата т.е пценките пп пдделните наставни предмети, 
ппведениетп, птсуствата (дпкплку ги има). Вп дневникпт на паралелката се 
евидентираат и ушениците кпи ушествувале на натпревари, псвпените награди и 
признанија (евиденција за пвие ушеници се впди и кај струшната служба вп 
ушилищтетп). Отсутнпста на ушениците пд настава се следи, истп така, секпјдневнп и 
птсутнипт ушеник се евидентира вп рубриката за птсутни ушеници, а брпјпт на 
изпстанпци се евидентира вп рубриката за изпстанпци. Сппред брпјпт на 
изпстанпци направени вп текпт на ушебната гпдина, се пдредува ппведениетп на 
ушениците какп: примернп, дпбрп и незадпвплителнп. Дпкплку ушеникпт ппкаже 
ппгплеми слабпсти вп ушеоетп или рефлектира недплишнп пднесуваое се упатува 
на разгпвпр сп ушилищнипт психплпг. Наставниците впдат целпсна и уредна 
евиденција за ппстигаоата, редпвнпста и ппведениетп на секпј ушеник/ушенишка, 
нп не и за негпвипт/нејзинипт интелектуален, спцијален и емпципнален развпј. Вп 
евиденцијата не се ппсебнп акцентирани дпбрите страни на ушеникпт/ушенишката и 
негпвите/нејзините развпјни пптенцијали. Вп евиденцијата не се внесени и 
ппдатпци за напредпкпт на ушеникпт/ушенишката щтп се дпбиени какп резултат на 
прпценка направена пд страна на наставниците вп спрабптка сп струшната служба и 
рпдителите на ушеникпт/ушенишката. Ппстпи ефективна спрабптка меду 
ракпвпднипт кадар, струшната служба, пдделенските наставници и рпдителите за 
ппстигаоата на ушениците. 
 Евиденцијата за ппстигнуваоата на ушениците им е дпстапна на сите наставници, 
на ушениците и на нивните рпдители. Сп тие ппдатпци ушениците редпвнп се 
заппзнаваат на пдделенскипт шас, рпдителите за ппстигнуваоата на нивните деца 
се инфпрмираат уснп – на индивидуални средби сп пдделенскипт  ракпвпдител и 
предметните наставници, а писменп преку евидентните листпви щтп им се даваат 
на ушениците пп секпе тримесешие, на пплугпдие и сп свидетелствата на крајпт на 
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спстанпци на 
Спвет на 
рпдители  

 Пплугпдищни и 
гпдищни 
извещтаи за 
успех пп 
пппделни 
предмети  

 

ушебната гпдина. Редпвнп се впди електрпнскипт дневник, сп кпј се пвпзмпжува 
пплеснп инфпрмираое и секпјдневна кпнтрпла пд страна на рпдителите за 
ппстигнуваоата и изпстанпците на свпите деца.  
Наставниците и струшната служба редпвнп изгптвуваат тримесешни, пплугпдищни и 
гпдищни извещтаи за напредпкпт на ушениците пп паралелки и на нивп на 
пдделение пп предмети. Резултатите пд анализите се кпристат за ппдпбруваое на 
впспитнп-пбразпвнипт прпцес. Евиденцијата щтп се впди за напредпкпт и 
ппстигнуваоата на ушениците, нивната присутнпст и ппведение, се разгледува на 
Одделенските спвети, на Наставнишките спвети и сп рпдителите на рпдителските 
средби и индивидуални средби, какп и на спстанпци на Спветпт на рпдители. За 
ппдпбруваое на резултатите на ушениците и наставата, функципнираат активите пп 
српдните предмети кпи спрабптуваат, за рещаваое на пдредени прпблеми или 
надминуваое на слабпстите пп сппдветните предмети. Ушилищтетп вп ппшетпкпт на 
секпја гпдина си пдредува припритети, кпи ги евидентира вп Гпдищната прпграма 
на ушилищтетп (развиваое впспитна кпмппнента на пбразпвнипт прпцес, градеое 
партнерствп и спрабптка сп рпдителите на ушениците, намалуваое на брпјпт на 
изпстанпци на нивп на ушилищте, ппгплема спрабптка на релацијата наставник – 
ушеник – рпдител). Овие активнпсти се кппрдинирани пд Директпрпт на 
ушилищтетп и психплпгпт вп ушилищтетп, се сп цел ппстигнуваое на ппдпбри 
индивидуални ушенишки резултати какп и за ппдпбруваое на резултатите на нивп 
на ушилищте.  
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 За секпе пдделение се впди дневник на паралелка вп 

кпј се наведени ушениците сп име и презиме, 
ппстигнуваоата т.е пценките пп пдделните наставни 
предмети, ппведениетп, птсуствата (дпкплку ги има).  

 Ппстпи ефективна спрабптка меду ракпвпднипт кадар, 
струшната служба, пдделенските наставници и 
рпдителите за ппстигаоата на ушениците. 

 Евиденцијата за ппстигнуваоата на ушениците им е 
дпстапна на сите наставници, на ушениците и на нивните 
рпдители.  

 Редпвнп се впди електрпнскипт дневник, сп кпј се 
пвпзмпжува пплеснп инфпрмираое и секпјдневна 
кпнтрпла пд страна на рпдителите за ппстигнуваоата и 
изпстанпците на свпите деца.  

 За ппдпбруваое на резултатите на ушениците и 
наставата, функципнираат активите пп српдните 
предмети кпи спрабптуваат, за рещаваое на пдредени 
прпблеми или надминуваое на слабпстите пп 
сппдветните предмети. 

СЛАБИ СТРАНИ 
 
 Изпстанува евиденција за нивните специфишни 

интереси и развпјни пптенцијали 
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ПОДРАШЈЕ 5. Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп 
бр. Индикатпр за квалитет Теми: 

5.1 

Ушилищна клима и пднпси вп 
Ушилищтетп 

 
 Углед/имич на ушилищтетп 
 Кпдекс на пднесуваое 
 Ушилищна клима 
 Ппведение и дисциплина вп ушилищтетп 
 Партиципација на ушениците вп рещаваоетп прпблеми и 

дпнесуваоетп пдлуки 
 

5.2 

Прпмпвираое на ппстигаоата 

 
 Прпмпвираое на лишните ппстигаоа на ушениците 
  Прпмпвираое на ппстигаоата вп име на ушилищтетп 

 

5.3 

Еднаквпст и правишнпст 

 
 Ппзнаваое на правата на децата 
 Еднакпв и правишен третман на сите ушеници 
 Прифаќаое и прпмпвираое на мултикултурализмпт 

 

5.4 
Партнерски пднпс сп 
рпдителите и сп лпкалната и 
делпвната заедница 

 
 Спрабптка на ушилищтетп сп рпдителите 
 Спрабптка сп лпкалната заедница 
 Спрабптка сп делпвната заедница и невладинипт сектпр 
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Индикатпр 5.1.  Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп 

Теми 

 
 Углед/имич на ушилищтетп 
 Кпдекс на пднесуваое 
 Ушилищна клима 
 Ппведение и дисциплина вп ушилищтетп 
 Партиципација на ушениците вп рещаваоетп прпблеми и дпнесуваоетп пдлуки 

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Статут на ушилищте 

 Гпдищна прпграма 

на ушилищтетп 

 Предагпщка 

евиденција на 

изрешените мерки 

 Пращалници/Интер

вјуа сп наставници, 

ушеници, рпдители 

директпр 

 Кпдекс на 

пднесуваое 

 Куќен ред на 

ушилищтетп 

 

 

 

      

ООУ ” Владп Кантарчиев” функципнира сппред главните правци на рабптеое на 
ушилищтетп кпи прпизлегуваат пд мисијата и визијата на ушилищтетп. 
     Мисијата на нащетп ушилищте е 
 “Впспитуваое на учениците вп духпт на чпвекпвите права и дплжнпсти вп 
услпви на граданскп ппштествп.“  
Стекнуваое на знаеоа, умееоа и вещтини пд наставните предмети и 
впннаставните аактивнпсти вп функција на применливпст вп практишнипт живпт 
и ппнтампщнптп щкплуваое.  
Задпвплуваое на специфишните и ппщирпките пбразпвни и спцијални пптреби 
на сите ушеници. 
Превземаое активнпсти за развиваое вреднпсти за живееое вп мултикултурна 
и медуетнишка заедница и градеое ппзитивна клима за заеднишкп живееое вп 
еднп демпкратскп мултикултурнп ппщтествп.“ 
    Нащата визија  е да изградиме мпдел на ушилищте щтп ќе биде инспиративен и 
мптиваципнен за рабптнп ангажираое и спздаваое перспектива за младата 
генерација щтп ќе живее вп тплеранција, прифаќаое и ппшитуваое на разликите 
и негуваое на вреднпстите вп еден демпкратски спживпт сп пстанатите 
етникуми вп еднп мултиетнишкп ппщтествп. 
    Дпбар  дел пд наставниците прпфесипналнп ја изведуваат наставата вп нащетп 
ушилищте  при щтп кпристат спвремени техники и наставни материјали, 
дпстигнуваат виспки резултати и успеси. 
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Пп спрпведената анкета за ппщтп мислеое вп пднпс на ушилищтетп кај  
рпдителите, наставниците и ушениците на пращаоата дали ушилищтетп има 
дпбар имич вп градпт 97% пд ушениците се изјасниле ппзитивнп, 93% пд 
наставниците и 76 % пд рпдителите гп делат истптп мислеое. 
Изнесенптп мпже да се види пд следнипв график.  

 
  

 Вп пднпс на минатата сампевалуација има ппраст на рејтингпт на ушилищтетп, за 
щтп ќе биде пптребнп да се нагласи какп какп јака страна на ушилищтетп. 
 Ушилищтетп има изгптвенп Правилник на пднесуваое/Кпдекс на пднесуваое  
кпј спдржи принципи, правила и пбврски на сите структури вп ушилищтетп. 
Кпдекспт  е израбптен пд претставници пд сите структури   и при негпвптп 
усвпјуваое е спрпведена демпкратска прпцедура. Кпдекспт е  ппставен на 
влезпт пд службенипт влез вп гплем фпрмат сп рамка, нп гп има и вп 
наставнишката канцеларија вп ппмали фпрмати.  
Ушениците се заппзнаени сп Кпдекспт на пднесуваое, вп целпст (100%) се 
изјасниле ппзитивнп, пднпснп дека гп ппшитуваат. Рпдителите пак, вп 99% се 
изјасниле дека гп впспитуваат свпетп дете да гп ппшитува Кпдекспт на 
пднесуваое. Кај наставниците анкетета ппкажува дека ушениците делумнп се 
придржуваат кпн кпдекспт на пднесуваое 79.5 % се изјасниле дека делумнп гп 
ппшитуваат, а 9.1% дека целпснп гп ппшитуваат, и дека не гп ппшитуваат кпдекспт 
се 11.4% щтп мпже да се види пд следнипт графикпн: 
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Од резултатите на анкетата кај наставниците ушилищтетп треба да даде ппгплем 
акцент на ппшитуваое на кпдекспит на пднесуваое.  
Вп ушилищтетп наставниците се пднесуваат праведнп  и етишки, пп спрпведената 
анкета, се спгласуваат дека има дпбра рабптна атмпсфера вп ушилищтетп, щтп 
прпизлегува пд дпбрипт пднпс и медусебнптп ппшитуваое меду врабптените, 
врабптените и ушениците, ракпвпднипт прган и ушениците. Ова мислеое гп делат 
89.3% пд анкетираните рпдители и 93.3% пд анкетираните ушеници. Вп 
прпцентпт се спбрани мнпгу се спгласувам и вп целпст се спгласувам. 
  Наставниците и рпдителите се спгласуваат дека директпрпт пдржува дпбри 
пднпси сп ушениците, рпдителите, врабптените и и институциите сп кпи 
спрабптува.    
  Врабптените ппстпјанп ги наспшуваат децата да се грижат за ушилищтетп и едни 
за други и медусебе дпбрп да се пднесуваат и ппшитуваат.  
Пп спрпведената анкета, пднпсите меду ушениците задпвплуваат,  82% пд 
ушениците се спгласуваат сп мислеоетп дека наставниците не ги делат децата 
сппред ппл, впзраст, етнишка припаднпст или спцијалнп пптеклп и се шувствуваат 
прифатенп.  
Ушениците ги ппддржуваат и ппмагаат ушениците сп ПОП а сппред нив, 
наставниците им ппмагаат и рабптат прилагпденп сп ушениците сп ПОП.  Сппред 
анкетата 95,6% ушениците е изјасниле дека наставниците им ппмагаат и рабптат 
сп ушениците сп ПОП. 
Наставнипт кадар ужива респект кај ушениците и рпдителите, а ушениците и 
рпдителите се шувствуваат прифатенп и дпбредпјденп вп ушилищтетп. 
        Дисциплината на ушениците задпвплува вп ушилищтетп.  
Наставниците знаат и умеат какп да гп рещат прпблемпт сп дисциплината вп 
паралелката. Ушениците се свесни дека сите заеднп придпнесуваат за 
дисциплината вп паралелката и сппред нив наставниците знаат какп да ја рещат 
дисциплината вп паралелката. Нп, сепак какп щтп се изјасниле некпи пд 
наставниците, не смее да се занеари и фактпт иакп вп мал прпцент дека 
ппединци пд ушениците не се пднесуваат спгласнп мпралните вреднпсти, кпј 
имплицитнп влијае на нарущуваое на дисциплината.  Ушилищтетп има 
правилник за изразуваое педагпщки мерки кпј се применува кпга ушениците не 
ппстапуваат сппред Кпдекспт на пднеуваое и гп нарущуваат редпт. Притпа 
најмнпгу се издадени педагпщки мерки за: укпр, усна пппмена и писмена 
пппмена. Ппреткп, нп секпгащ кпга е пптребнп, се изразуваат педагпщките 
мерки намалуваое на ппведениетп на дпбрп и незадпвплителнп. 
        Ушениците и рпдителите се навременп инфпрмирани за сите рабпти щтп се 
пд нивен интерес, ушениците се вклушени вп прпцеспт на рещаваое прпблеми и 
даваое свпе мислеое, предлпзи и идеи, рпдителите се шувствуваат слпбпдни да 
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ппставуваат пращаоа и да ги ппспшуваат прпблемите сп кпи се сппшува нивнптп 
дете и вклушени се вп разлишни активнпсти на ушилищтетп.  
Наставниците ги прифаќаат мислеоетп и идеите на ушениците, сметаат 89% пд 
ушениците. Сппред наставниците, ушениците дпвплнп ушествуваат вп нпсеое 
пдлуки за живптпт и рабптата вп ушилищтетп.  
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Ушениците се задпвплни щтп гп ппсетуваат пва 

ушилищте, а наставниците се задпвплни пд свпјпт пднпс 
сп кплегите, ушениците, директпрпт и пстанатите 
врабптени 

 Наставнипт кадар ужива респект кај ушениците и 
рпдителите, а ушениците и рпдителите се шувствуваат 
прифатенп и дпбредпјденп вп ушилищтетп 

 Наставниците се пднесуваат праведнп  и етишки 
 Рпдителите ги впспитуваат свпите деца да гп ппшитуваат 

Кпдекспт на пднесуваое вп ушилищтетп 
 Вп ушилищтетп владее ппзитивна ушилищна клима 
 Ушениците дпвплнп ушествуваат вп нпсеое пдлуки за 

живптпт и рабптата вп ушилищтетп 
 Згплемен углед/рејтинг на ушилищтетп 

СЛАБИ СТРАНИ 
 Недпвплнп ппшитуваое на Кпдекспт на пднесуваое пд 

страна на ушениците 
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Индикатпр 5.2.  Прпмпвираое на ппстигаоата 

Теми 

 
 Прпмпвираое на лишните ппстигаоа на ушениците 
 Прпмпвираое на ппстигаоата вп име на ушилищтетп 

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Ппфалби, 
награди, 
признанија и др. 

 ТВ Нпва-
Гевгелија 

 Гевгелиски 
магазин, 
неделен весник 

 Дневен билтен 
на Опщтина 
Гевгелија 

 Спцијална 
мрежа Фејсбук 

 Веб страна 

 Излпжбени 
панпа 

 Фптпграфии 

 Педагпщка 
евиденција и 
дпкументација 
(за 
ппщтественп 
кприсната 
рабпта, за јавнп 
културната 
дејнпст 

 Излпжени 
трудпви на 
ушеници 

 Правилник за 
видпви ппфалби, 
награди и 
педагпщки 
мерки за 
ушениците и 
нашинпт на 
нивна примена 

 Пращалници/Ин

тервјуа сп 

наставници, 

ушеници, 

 Ушилищтетп става акцент на  брпјни активнпст за да ги прпмпвира дпстигнуваоата 
на ушениците. Средината за ушеое е успещнп прганизирана и се ппставуваат јасни 
и виспки пшекуваоа вп пднпс на пбразпвните ппстигаоа на ушениците. 
Наставниците ги мптивираат ушениците, ги ппттикнуваат да ушествуваат на 
натпревари и ја спгледуваат сущтината на ппфалуваоетп какп техника за 
ппттикнуваое на ушениците. Лишните трудпви и израбптки на ушениците се 
излпжуваат вп кабинетите, ушилищните хплпви, на спцијалната мрежа Фејсбук, 
лпкалните медиуми и сл. На денпт на патрпнипт празник и на крајпт на ушебната 
гпдина, директпрпт на ушилищтетп им врашува ппфалници на ушениците кпи 
ппстигнале резултати вп натпревари на знаеое, сппртски натпревари, музишки 
натпревари, ликпвни трудпви, натпревари вп сппбраќај и натпревари пд пбласта на 
технишкптп пбразпвание, лиературни кпнкурси, излпжби, лишни трудпви и впппщтп 
на ушеници кпи се истакнуваат сп свпјата рабпта и ппведение.  
На крајпт на гпдината се прпгласува ушеник на генерацијата. 
Сетп пва е и вп спгласнпст сп Правилникпт за видпви ппфалби, награди и 
педагпщки мерки за ушениците и нашинпт на нивна примена. 
Сппред анкетата, наставниците ппзитивнп гп пптврдиле ставпт дека ушениците 
ппкажуваат ппзитивни ставпви и шестп ги ппфалуваат сп цел нивна мптивација. 77% 
се изјасниле дека ушениците имаат ппзитивен став кпн ушилищтетп и ппстигаоата 
пд ушеоетп. А, дека ушениците сакаат да наушат ппвеќе, се изјасниле 64% пд 
наставниците. 
 Вп ушебната 2019/2020 и 2020/2021 гпдина ппради пандемијата на кпвид вируспт, 
вп ушилищтетп се пдвиваще настава пд далешина.  Вп пднпс на спрпведената 
анкета се дпјде дп заклушпк дека  на 25.7 % пд ушениците им се дппаднала 
наставата пд далешина,  56.2 % пд рпдителите се изјасниле дека ушениците немале 
прпблем сп спвладуваое на наставната прпграма, а 95.5 % пд наставниците 
редпвнп ги следеле и ги бележеле ппстигаоата на ушениците за време на ушеоетп 
пд далешина. Графикпнпт гп претставува изјаснуваоетп на ушениците вп пднпс на 
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рпдители  пн лајн наставата. 

 

Дпдека кај рпдителите 43.8% се изјасниле дека нивнптп дете не се прилагпдилп на 
настава пд далешина, акп се зеемат вп предвид пдгпвприте вп целпст се 
спгласувам и мнпгу се спгласувам. 

 

Иакп ушилищтетп имаще стабилна пптишка интернет врска, нпви кпмпјутери, беще 
меду малкуте ушилищта кпе брзп се пбуши и цела ушебна 2020/21 ја кпристеще 
Наципналната платфпрма за ушеое пд далешина. 
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ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Ушилищтетп има изграденп систем на вреднпсти и нашин 

на прпмпвираое на лишните ппстигаоа на ушениците вп 
ушилищтетп и ппщирпката средина 

 Наставниците ппкажуваат ппзитивен став кпн ушениците 
и нивните ппстигаоа 

 Ушениците се ппфалуваат сп цел нивна мптивација 

СЛАБИ СТРАНИ 
 
 Не се забележани слаби страни 
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Индикатпр 5.3.  Еднаквпст и правишнпст 

Тем
и 

 
 Ппзнаваое на правата на децата 
 Еднакпв и правишен третман на сите ушеници 
 Прифаќаое и прпмпвираое на мултикултурализмпт 

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Гпдищна 
прпграма за 
рабпта на 
ушилищтетп 

 Кпдекс на 
пднесуваое 

 Записници пд 
рабптата на 
Спветпт на 
рпдители 

 Записници пд 
Наставнишки 
спвет 

 Записник пд 
струшните активи 

 Извещтаи пд 
рабптата на 
ушилищтетп 

 Извещтај за 
рабпта на 
ушилищтетп 
(пплугпдищен, 
гпдищен) 

 Записници пд 
спвет на 
рпдители и 
рпдителски 
средби 

 Интервју сп 
наставници и 
струшни 
спрабптници, 
ушеници, 
рпдители 

 

 
 

     Вп ушилищтетп сите врабптени се заппзнаени сп правата на ушениците. 
Ушениците се заппзнаени сп нивните права. Ушилищтетп прганизира трибини и 
предаваоа, спстанпци на ушенишката заедница за да ги заппзнае децата сп  
нивните права. Истп така на пдделенските шаспви, наставниците ги прпмпвираат 
правата на децата, а на рпдителските средби ги заппзнаваат рпдителите сп правата 
и пбврските на децата.    
     Струшната служба, наставниците и другите врабптени вп ушилищтетп еднаквп ги 
ппшитуваат правата на децата независнп пд нивната спцијална, екпнпмска, верска, 
пбразпвна или наципнална припаднпст. Ушилищтетп ги ппттикнува ушениците да ги 
практикуваат нивните права и ги защтитува, дпкплку нивните права се нарущени. 
Наставниците ги ппшитуваат правата на децата. Вп ушилищтетп птвпренп се 
разгпвара за еднаквпста на сите лица без пглед на пплпт, наципналната, етнишката, 
верската и друга ппределба.  

 
82.3% пд анкетираните ушеници, пдгпвприле дека наставниците се пднесуваат 
ппдеднаквп кпн сите ушеници. Штп се пднесува дп рпдителите 38.1 % вп целпст се 
спгласуваат и 34.5% се задпвплни пд ппдеднаквп третираое на сите ушеници, и 
дека им се дава на сите еднакви мпжнпсти, права и се ппттикнува шувствп на 
праведнпст.  
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Истп така ппстпи еднаквп пднесуваое и ппшитуваое на правата на децата сп 
ппсебни пптреби. Вп спрпведените анкети се кпнстатира дека  ушениците ги 

ппшитуваат и им ппмагаат на децата сп ПОП, и сп виспки  95.5% пд анкетираните 
ушеници сметаат дека и наставниците им ппмагаат и рабптат прилагпденп сп 
ушениците сп ПОП.  
Влијание врз  еднаквпста и ппшитуваоетп на правата на децата имаат ппсетите на 
шаспвите и ппстпјанптп следеое на наставниците пд страна на директпрпт и 
струшната служба. Струшната служба редпвнп ја следи рабптата и залагаоетп на 
наставниците  и нивнипт пднпс кпн ушениците. 
    Ушениците се заппзнаваат сп другите култури и етнишки заедници преку 
наставнипт материјал, какп и преку прпмпвираоетп на ппшитуваое и медусебна 
тплеранција пд страна на наставниците, нп и преку прпектпт за Медуетнишка 
интеграција вп пбразпваниетп, ушилищтетп ппкажува јасни ставпви кпн прифаќаое 
и прпмпвираое на мултикултурплизам.  
    Сите наставници ја ппшитуваат лишнпста на ушеникпт, не им се пбраќаат сп 
ппгрдни и навредливи збпрпви. Ушениците се ппфалуваат, се истакнуваат нивните 
успеси и ппзитивнп се вреднуваат, сметаат најгплем дел пд рпдителите. 
Наставниците немаат стерептипи за мащки и женски активнпсти и прпфесии и 
забрануваат таквите стерептипи да ги кпристат ушениците. Истп така, наставници 
ппдеднаквп ги испращуваат и мащките, и женските ушеници.  
Наставниците се пднесуваат ппдеднаквп и праведнп кпн сите ушеници, им 
ппмагаат кпга е пптребнп. 
Ушилищтетп ја ппшитува етнишката, верската и културната разлишнпст. Дека 
етнишката, верската и културната разлишнпст се ппшитуваат и негуваат вп 
ушилищтетп се спгласиле 84,5% пд рпдителите.  



                                                               Самоевалуација на училиштето за периодот од 2020-2022 

71 

 

 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Вп ушилищтетп сите се заппзнаени сп правата на децата 
 Сите ушеници имаат еднакпв и правишен третман,  без 

пглед на пплпт, наципналната, етнишката, верската и 
друга ппределба 

 Вп ушилищтетп се прпмпвира мултикултурплизам  
 Ушениците ги прифаќаат и им ппмагаат на ушениците сп 

ПОП 

СЛАБИ СТРАНИ 
 
 Не се забележани слаби страни 
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Индикатпр 5.4.  Партнерски пднпс сп рпдителите и сп лпкалната и делпвната заедница 

Теми 

 
 Спрабптка на ушилищтетп сп рпдителите 
 Спрабптка сп лпкалната заедница 
 Спрабптка сп делпвната заедница и невладинипт сектпр 

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Извещтај за 
рабпта на 
ушилищтетп 
(пплугпдищен, 
гпдищен) 

 Записници пд 
спвет на 
рпдители и 
рпдителски 
средби  и 
средби пдителпт 
е наставник 

 Анкети и 
интервјуа сп 
директпр, 
рпдители, 
наставниците и 
струшна служба 

 Педагпщка 
евиденција и 
дпкументација 
(за ппщтественп 
кприсната 
рабпта, за јавнп 
културната 
дејнпст) 

 Дпгпвпр сп 
делпвната 
заедница 

 Прпекти на 
ушилищтетп вп 
функција на 
развиваое на 
практишните 
вещтини на 
ушениците  

 Записници и 
пдлуки пд 
спстанпци пд 
Ушилищнипт 

 Ушилищтетп превзема дпвплнп активнпсти за да ги вклуши рпдителите вп 
наставата. Секпгащ е птвпренп за спрабптка и на ппшетпкпт на ушебната гпдина 
рпдителите се заппзнаваат пкплу тпа каде мпже да ја дпбијат пптребната ппмпщ 
вп врска сп прпблемите на кпи наидуваат нивните деца вп ушилищтетп, преку 
пдделенските наставници, пдделенските ракпвпдители и струшната служба. За 
време на наставата ушилищтетп прганизира најмалку пет рпдителски средби и 
птвпрени рпдителски средби, кпга рпдителите деталнп се заппзнаваат сп 
ппстигнуваоата на нивните деца и впеднп дпбиваат наспки за ппдпбруваое. Нп, 
вп зависнпст пд пптребите мпже да се закаже и дппплнителна рпдителска средба 
каде се рещаваат актуелните прпблеми. 
Пп спрпведената анкета, 50% пд рпдителите вп целпст се спгласуваат дека 
рпдителските средби се дпбрп прганизирани, а 32% мнпгу се спгласуваат вп 
спрпведената анкета, а инфпрмациите за пдржуваое на спстанпците се 
навремени. 
Спгласнп сп закпнпт за пснпвнп пбразпвание вп ушилищтетп има фпрмиранп телп 
Спвет на рпдители вп кпј шленуваат рпдители претхпднп изберени на рпдителски 
средби, преку кпи се афирмира и збпгатува севкупнптп функципнираое на 
ушилищтетп. Истп така трпјца пд рпдителите се шленпви  вп највиспкипт прган на 
управуваое - Ушилищен пдбпр. На тпј нашин, рпдителите се вклушени вп ппвеќе 
важни пдлуки кпга тпа се пднесува на интереспт на ушениците. Именп, рпдителите 
пдлушуваат за наставните екскурзии, пдбираат прпграма за настава вп прирпда и 
пдбираат на кпј нашин таа ќе се реализира пднпс на превпз и сместуваое. 
Рпдителите пдлушуваат за избпрпт и видпт на ушенишкипт алманах кпј се 
израбптува на крајпт пд деветтп пдделение. Рпдителите истп така се вклушуваат вп 
ппдгптпвките на ушилищните претстави сп свпи идеи, кпрепграфии и 
кпстимпграфии. Рпдителите се ппттикнувани ппстпјанп да ушествуваат вп 
едукативните рабптилници и предаваоа прганизирани пд страна на ушилищтетп,сп 
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пдбпр 

 Организирани 
трибини, дебати, 
предаваоа сп 
рпдителите и 
претставниците 
на делпвната 
заедница 

 Дпкументација 
за дпбиени 
сппнзпрства и 
дпнации 

 
 

нив се спрпведува задплжителната активнпст Рпдителпт е наставник.  
Дека рпдителите се инфпрмирани за сите активнпсти вп ушилищтетп целпснп се 
спгласиле 25.9%, а мнпгу  се спгласиле 21%. Ппгплем прпцент сметаат дека се 
малку инфпрмирани или впппщтп не се инфпрмирани. Вклушенпста на рпдителите 
вп разлишни активнпсти, сппред анкетираните рпдители, е претставена вп 
следнипт график.  

 
Рпдителите на ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби имаат мпжнпст целпснп 
да се вклушат вп пбразпвнипт прпцес на нивните деца. Некпи пд  рпдителите на 
ушениците сп ПОП активнп се вклушени вп секпјдневната настава, ги придружуваат 
децата и им ппмагаат вп усвпјуваоетп на наставните спдржини.  
Сите рпдители имаат мпжнпст целпснп да се вклушат вп рабптата и живптпт на 
ушилищтетп да даваат свпи сугестии, предлпзи, наспки и идеи.  
На спрпведената анкета, 39.8% пд  рпдителите целпснп  се спгласуваат и 32.5% 
мнпгу се спгласуваат  дека рпдителите се ппттикнуваат на спрабптка сп цел 
навременп  инфпрмираое за сите прпмени и нпвини вп напредпкпт на нивните 
деца, а истптп гп пптврдиле и 97.7% пд наставниците. 
Ушилищтетп е вп ппстпјан кпнтакт сп рпдителите, се изјасниле 50%, и 32.1% дека, 
мнпгу се спгласуваат пд анкетираните рпдители.  

 
Рпдителите се шувствуваат слпбпдни вп ппставуваоетп пращаоа и ппспшуваое 
прпблеми сп кпи се сппшува нивнптп дете, се изјасниле 86.9% пд анкетираните 
рпдители. 
На  пращаоетп дека ушилищтетп ги прифаќа мислеоата на рпдителите за битни 
теми за ушилищтетп,  68.3% дале пдгпвпр дека вп целпст се спгласуваат и мнпгу се 
спгласуваат, мал прпцент  не се спгласуваат сп пвпј став.  
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     Ушилищтетп пстварува ппстпјана спрабптка сп лпкалната заедница вп рамките 
на закпнската регулатива. Спрабптката сп лпкалната средина ушилищтетп ја 
планира и пставрува сп цел да се стават сите ресурси на лпкалната средина вп 
функција на ушилищтетп щтп се пд интерес за впспитнп пбразпвната рабпта. 
Опщтината е пснпваш на пва ушилищте, затпа кпмуникацијата и размената на 
инфпрмации и ппдатпци сп лпкалната заедница е секпјдневна. Заедницата се 
вклушува вп ппдпбруваое на услпвите за рабпта вп ушилищтетп. Ушилищтетп гп 
прпмпвира активнптп вклушуваое на ушениците вп рабптата на лпкалната заедица 
сп спрпведуваое на заеднишки прпекти какп щтп се КВИЗ натпревари и разлишни 
рабптилници какп и прганизираое и ушествп на екплпщкп-хуманитарни акции и 
настани пд интерес на заедницата. Нащите ушеници активнп ушествуваат вп 
пдбележуваоетп на ппзнашајните ппщтествени и културнп-уметнишки датуми, какп 
щтп се Денпт на хендикепираните лица, Денпт на аутизмпт, Денпт на книгата, 
Денпт на Еврппа, Денпт на ушителпт, академски и литературни шитаоа, Денпт на 
хартијата, Денпт на щегата, Еврппскипт ден на ушилищнипт сппрт. 
Ушениците преку екп клубпт ушествуваат вп пдбележуваое на екплпщките ппважни 
денпви сппред екплпщкипт гпдищен календар. 
Ушилищтетп има дпбрп прганизирани пднпси сп другите ушилищта. Ушилищтетп 
прганизира културнп-уметнишки, пбразпвни, сппртски и други манифестации сп 
другите ушилищта пд ппщтината. Тука спада и размената на знаеоа, мислеоа, 
искуста сп наставнипт кадар пд други ушилищта пд ппщтината. 
Ушилищтетп спрабптува сп Музејпт на градпт, Дпм на културата, Градската 
библиптека, Театарпт, преку прганизираое и ппсета на излпжби, театарски 
претстави и приредби прганизирани пд ушилищтетп. Вп спрабптка сп Црвен Крст-
Гевгелија нащите ушеници беа вклушени вп презентацијата “Биди херпј вп твпетп 
ушилищте, науши прва ппмпщ”.  
 Ушилищтетп впппщтп има пдлишна спрабптка сп бизнис заедницата, пп пдделни 
предмети се реализира ппсета на лпкални кпмпании вп склпп на пна щтп е 
пснпвна цел на изушуваое на предметпт. Нп, бидејќи сп пваа сампевалуација 
пдбележуваме две пандемиски гпдини кпга наставата се изведуваще пп прптпкпл, 
вакви ппсети не беа реализирани. Пп ппвпд Денпт на щтедеоетп ушилищтетп 
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пствари спрабптка сп НЛБ. 
      Ушилищтетп спрабптува и сп невладинипт сектпр. Вп спрабптка сп Мајка Тереза 
беа реализирани медусебни ппсети и беще реализиран Нпвпгпдищен базар. 
     Ушилищтетп е ппврзанп сп устанпвите кпи даваат психплпщки и здравствени 
услуги на ушениците, какп и центрите за спцијални рабпти. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 Ушилищтетп ги прифаќа идеите кпи ги даваат 
рпдителите вп пднпс на нивните деца  

 Рпдителите  се шувствуваат слпбпднп вп ппставуваоетп 
пращаоа и ппспшуваое на прпблемите сп кпи се 
сппшува нивнптп дете 

  Ушилищтетп пстварува дпбра спрабптка лпкалната 
заедница, невладинипт и бизнис сектпрпт сп цел да се 
стават сите ресурси на лпкалната средина вп функција 
на ушилищтетп щтп се пд интерес за впспитнп 
пбразпвната рабпта. 

СЛАБИ СТРАНИ 
 Да се згплеми вклушенпста на рпдителите вп разлишните 

активнпсти вп ушилищтетп 
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ПОДРАШЈЕ 6. Ресурси 
бр. Индикатпр за квалитет Теми: 

6.1 
Сместуваое и прпстпрни 
капацитети  

 

 
 Прпстпрни услпви  
 Искпристенпст на прпстпрните капацитети  

 

6.2 

Наставни средства и 
материјали  

 

 
 Опременпст сп струшна литература и наставни средства и 

ппмагала  
 Ушилищна библиптека  
 Пптрпщен материјал  

 

6.3 
Обезбедуваое на пптребнипт 
наставен кадар  

 

 
 Брпј на врабптени и сппдветнпст на наставнипт кадар  
 Ефективнпст и расппредуваое на кадарпт  
 Струшната служба какп ппддрщка на наставнипт кадар  

 

6.4 Следеое на развпјните 
пптреби на наставнипт кадар  

 

 
 Прпфесипнален развпј на наставниците  

 

6.5 

Финансискп рабптеое вп 
ушилищтетп  

 

 
 Ппстапки сп кпи се пбезбедува ппшитуваое на закпнската 

регулатива за финансискп рабптеое  
 Транспарентнпст вп планираоетп и трпщеоетп на 

ушилищнипт бучет  
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Индикатпр 6.1.  Сместуваое и прпстпрни капацитети 

Теми 

 
 Прпстпрни услпви, хигиена и пдржуваое 
 Искпристенпст на прпстпрните капацитети  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 

 Гпдищна 
прпграма за 
рабпта;  

 Неппсреден 
увид;  

 Извещтај пд 
изврщен 
пппис 

 Расппред на 
шаспви;  

 Интервјуа сп 
наставници, 
директпр 

 Записници 
пд прпсветна 
и санитарна 
инспекција  
 
 

 Ушилищтетп има адекватни ушилилници, заеднишки прпстприи и санитарни 
прпстприи кпищтп пвпзмпжуваат услпви за пдвиваое на наставата. Ушилищнипт 
прпстпр ги испплнува услпвите за изведуваое на настава сппред Нпрмативпт. Вп 
внатрещнипт прпстпр пд 3064м2 или 6м2 вп прпсек пп ушеник, ппстпјат: - 8 
кабинети за пдделенска настава, - 14 кабинети за предметна настава, 1 
рабптилница за ТО, - 1 библиптека, -1 медијатека, - 1 сппртска сала сп 2 
спблекувални (1 мащка и 1 женска) сп санитарни јазли, - 1 наставнишка 
канцеларија, - 1 канцеларија за директпр, - 1 канцеларија за секретар, - 1 
канцеларија за психплпг, - 1 канцеларија за специјален едукатпр и рехабилитатпр, - 
5 ппмпщни прпстприи за активите (математика, македпнски јазик и литература, 
ппщтествени науки, странски јазици, сппрт), - 1 прпстприја за ппмпщен перспнал, - 
1 прпстприја кптлара, - 1 санитарна прпстприја за наставниците, - 4 санитарни 
прпстприи за ушениците (на приземје и на први кат). Гплемината на ушилниците е 
сппдветна на брпјпт на ушеници вп паралелките. Ушилищтетп е пдделенп пд 
сппртскптп игралищте сп пграда и ппрта.  
Ппдрашнптп ушилищте вп Мрзенци има кприсна ппврщина пд 110м2 пд кпи 2 
ушилиници, една ппмпщна кујна, прпстприја за наставници, магацин и санитарен 
јазпл. Прпсешен кприсен прпстпр пп ушеник изнесува 4м2. 
 Вп ппдрашнптп ушилищте вп Бпгпрпдица настава се изведува вп 4 ушилници. 
 Ушилищтетп е преппзнатливп пп мнпгу дпбра хигиена вп ушилищнипт прпстпр и 
ушилищтетп презема ефикасни мерки за пдржуваое на спстпјбата. Пп секпј 
изврщен увид пд страна на прпсветната и санитарната инспекција ппстпјат 
записници сп рещенија. 
 Ушилищтетп има јасен план и расппред за максимална упптреба на распплпживите 
капацитети за изведуваое на наставата сп щтп ги задпвплува пптребите на 
ушениците. За квалитетнп изведуваое на наставата, ппстпешките прпстприи се 
кпристат пптималнп пд сите субјекти вп наставнипт прпцес. Окплу 93% пд 
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наставниците и 63% пд рпдителите сппред спрпведената анкета се изјасниле дека 
максималнп ги кпристат распплпжливите прпстпрни капацитети и дека ушилищтетп 
има јасен план и расппред  на кпристеое на капацитетите. За истптп пращаое вп 
гплем брпј се изјасниле и рпдителите. 27% пд рпдителите малку се спгласуваат и 
11% впппщтп не се спгласуваат дека прпстпрните капацитети се сппдветнп 
искпристени. За изведуваое на наставата пп сппрт и сппртски активнпсти 
ушилищтетп распплага сп 2 сппртски терени (фудбал, ракпмет, кпщарка).  
Предметната наставата се изведува вп една смена, а пдделенската настава вп две 
смени, претпладне и пппладне. Вп врска сп изведуваое на наставата пп ФЗО вп 
пдделенска настава се јавува недпстатпк т.е. фискултурната сала не мпже да се 
кпристи вп прва смена, бидејќи е максималнп зафатена пд изведуваое на 
наставата пп ФЗО пд предметна настава. Така ушениците пд пдделенска настава ја 
кпристат фискултурната сала самп за време на изведуваое на наставата вп втпра 
смена. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Ушилищнипт прпстпр ги испплнува услпвите за 

изведуваое на настава сппред Нпрмативпт. 
 Наставниците максималнп ги кпристат распплпжливите 

прпстпрни капацитети, а ушилищтетп има јасен план и 
расппред на кпристеое на капацитетите. 

СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Една сппртска сала не е дпвплна за изведуваое на 

анставата пп ФЗО вп пдделенска и предметна настава. 
 Недпвплнп ушилници за наставата да се изведува вп 

една смена 
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Индикатпр 6.2.  Наставни средства и материјали 

Теми 

 
 Опременпст сп струшна литература и наставни средства и ппмагала  
 Ушилищна библиптека  
 Пптрпщен материјал  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Увид вп 

дпкументацијата 
на ушилищтетп за 
набавуваое на 
струшна 
литература и 
наставни 
ппмагала;  

 Извещтај пд 
Ппписна листа  

 Увид вп 
библиптешната 
евиденција и 
разгпвпр сп 
пдгпвпрнптп 
лице;  

 Разгпвпр сп 
ушениците и 
анкетен лист;  

 Разгпвпр сп 
наставниците, и 
сп технишкипт 
перспнал, 

 Анкетен лист  за 
наставници и 
ушеници 

 Увид вп 
дпкументацијата 
за планирани и 
набавени 
пптрпщни 
материјали;  

 Разгпвпр сп 
директпр и 
анкетен лист 

 

Ушилищтетп распплага сп разнпвидна струшна литература и спвремени наставни 
средства и ппмагала за применуваое на спвремени наставни метпди спгласнп 
Нпрмативпт пп сите наставни предмети, кпја ги задпвплува пптребите на 
наставниците и ушениците. Сите ушилници се ппремени сп кпмпјутери  и  интернет 
кпнекција, кпја пвпзмпжува примена на спвремени метпди вп наставата. 
Ушилищтетп распплага и сп спвремени технишки средства, какп  принтери, 
скенери, LCD прпектпри, ЛЦД телевизпри, паметни табли и сл., кпи ги 
задпвплуваат пптребите на наставниците и ушениците за успещнп изведуваое на 
впспитнп-пбразпвнипт прпцес и примената на спвремени метпди на настава. 
Наставни средства и ппмагала ги задпвплуваат пптребите пп пппделни наставни 
предмети. Ушилищтетп ппседува и виртуелна табла сп цел ппдпбруваое на 
наставнипт прпцес. 
 Ушилниците се ппремени сп сппдветни наставни средства и ппмагала за 
пптребите на ушениците при спвладуваое на наставните спдржини, 80% пд 
анкетираните ушеници, 79% пд наставниците и 49% пд рпдителите се  спгласуваат 
сп пвпј став, дпдека 35% пд рпдителите малку се спгласуваат и 17% впппщтп не се 
спгласуваат сп пва. 
Ушилищната библиптека распплага сп книжен фпнд кпј вп најгплем дел се 
лектири, струшна литература и белетристика. Книжнипт фпнд вп изминатите три 
гпдини ппстпјанп се пбнпвува и сп раципнална упптреба ги задпвплува пптребите 
на ушениците, за щтп ппзитивнп се изјасниле и 86% пд анкетираните ушеници и 
98% пд наставниците се задпвплни сп книжнипт фпнд вп библиптеката. Вп 
ушилищната библиптека има и книги на странски јазици (англиски и француски). 
За рабптеоетп на ушилищната библиптека има пдгпвпрен наставник. Целпкупнипт 
книжен фпнд е дпбрп ппдреден, а евиденција се впди навременп и прпписнп. 
Библиптеката е ппремена сп кпмпјутер сп интернет кпнекција и израбптена е 
прпграма-база на ппдатпци за електрпнскп впдеое на библиптешната евиденција. 
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Прпсешнипт книжен фпнд изнесува 10 книги пп ушеник. 
 Ушилищтетп планира и пбезбедува пптрпщен материјал вп пптребна кплишина за 
сите врабптени спгласнп планпт на ушилищтетп.   
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Ушилищтетп е ппременп сп мпдерни наставни средства 

и ппамгала. 
 Сите ушилници се ппремени сп кпмпјутери и интернет 

пристап. 
 Ушилищната библиптека распплага сп книжен фпнд кпј 

вп најгплем дел се лектири, струшна литература и 
белетристика, кпј вп изминатите гпдини ппстпјанп се 
пбнпвува и сп раципнална упптреба ги задпвплува 
пптребите на ушениците. 

 Пптрпщнипт материјал навременп се пбезбедува. 

СЛАБИ СТРАНИ 

 Пп пдредени наставни предмети впппщтп нема 
пбезбеденп ушебници или пак гплем дел пд ушебниците 
се неупптребливи и дптраени а навреме не се заменети 
пд страна на МОН 
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Индикатпр 6.3.  Обезбедуваое на пптребнипт наставен кадар 

Теми 

 
 Брпј на врабптени и сппдветнпст на наставнипт кадар  
 Ефективнпст и расппредуваое на кадарпт  
 Струшната служба какп ппддрщка на наставнипт кадар  

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 

 Увид вп 
дпсиејата на 
врабптените;  

 Разгпвпр сп 
наставниците 
и анкетен лист 

 Разгпвпр сп 
директпр и 
анкетен лист 

 Гпдищна 
прпграма за 
рабпта на 
ушилищтетп;  

 Ппдатпци пд 
ЕМИС и 
ХРМИС 
системите  

 

 
 Ушилищтетп ги пбезбедува пптребите пд наставен и административнп-технишки 
перспнал за реализираое на наставнипт прпцес. 
Наставнипт кадар дпбива сппдветна ппддрщка и ппмпщ  пд страна на струшната 
служба вп ушилищтетп кпја е спставена пд психплпг и специјален едукатпр и 
рехабилитатпр. Струшната служба вп свпјата прпграма за рабпта планира и 
спрпведува разнпвидни активнпсти за рабпта сп ушениците и наставниците и е 
секпгащ птвпрена за спрабптка. Струшните спрабптници им ппмагаат на 
наставниците при прганизација на наставнипт прпцес, следеое на напредпкпт на 
ушениците, справуваое сп прпблеми и впдеое на педагпщката евиденција. Сп тпа се 
спгласуваат 77% пд наставниците. Наставниците при изгптвуваоетп на гпдищни, 
тематски и дневнп-пперативни планпви, какп и ИОП за ушениците сп ПОП дпбиваат 
спветпдавна ппмпщ и сп тпа се спгласуваат 86% пд анкетираните. Ушениците вп 
секпе време мпжат да дпбијат спветпдавна ппмпщ пд струшната служба. 
Наставниците дпбиваат ппддрщка вп рабптата сп ушеници сп ппсебни пптреби. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Струшните спрабптници им ппмагаат на наставниците 

при прганизација на наставнипт прпцес, следеое на 
напредпкпт на ушениците, справуваое сп прпблеми и 
впдеое на педагпщката евиденција 

 Ушениците вп секпе време мпжат да дпбијат 
спветпдавна ппмпщ пд струшната служба 

 Наставниците дпбиваат ппддрщка вп рабптата сп 
ушеници сп ппсебни пптреби 

СЛАБИ СТРАНИ 
 
 Не се забележани слаби страни 
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Индикатпр 6.4.  Следеое на развпјните пптреби на наставнипт кадар 

Теми 
 

 Прпфесипнален развпј на наставниците  
 

 

 
 Разгпвпр сп 

струшната 
служба, 
наставниците и 
директпрпт;  

 Анкетен лист за 
директпр 

 Анкетен лист за 
наставник, 
стушен 
спрабптник и 
директпр 

 Прпграма за 
прпфесипнален 
развпј на 
наставнипт 
кадар;  

 Ппкани за 
семинари 

 Листи пд 
спрпведени 
интерни пбуки  

 Увид вп 
прпфесипналнит
е ппртфплија на 
наставниците 

 Сертификати пд 
ппсетени пбуки 

 

Ушилищтетп ги идентификува пптребите на наставниците за прпфесипнален развпј 
и за тпа пбезбедува финансиска ппддрщка. 
 Наставниците кпмплетнп се заппзнаени сп ппмпщните алатки кпи мпжат да ги 
кпристат за време на шаспт.  
Наставниците ппсетуваат пбуки на кпи задплжителнп се ппвикани какп и пбуки на 
кпи сакаат да присуствуваат вп сппствена режија. Ушилищтетп има прпграма и 
стратегија за пбезбедуваое прпфесипнален развпј на наставниците и сп пва се 
спгласуваат 86% пд анкетираните наставници.  
Наставниците приправници ппстепенп се впведуват вп рабптата сп дпбиваое на 
сппдветна ппдрщка.  
Дека ушилищтетп пбезбедува финансиска ппддрщка за пбуки кпи се неппхпдни на 
наставниците, се слпжуваат самп 25% пд анкетираните, дпдека 59% малку се 
спгласуват и 16% впппщтп не се спгласуват. 
За тпа дека ушилищтетп е транспарентнп при вклушуваое на наставнипт кадар вп 
прпекти и пбуки и секпгащ се ракпвпди пд пптребите на наставниците при нивнипт 
избпр, мислеоетп на наставниците и струшните спрабптници ппзитивнп се 
изјасниле пкплу 73%. 
За тпа дека наставниците имаат сппдветнп пбразпвание за предметпт кпј гп 
предаваат и струшнп се успврщуваат сп ппсета на семинари и пбуки, пкплу 81% пд 
рпдителите се спгласуваат. 
Струшната служба, за наставнипт кадар, уреднп впди ппртфплија за прпфесипнален 
развпј, пднпснп прпфесипнални дпсиеја вп кпи се евидентираат сите признанија, 
сертификати, диплпми и сл. Овие прпфесипнални дпсиеја кпнтинуиранп се 
ажурираат.  
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 На наставниците им е пвпзмпженп ппстпјанп струшнп 

успврщуваое сппред нивните пптреби 
 Насатвниците приправници ппстепенп се впведуваат вп 

рабптата сп дпбиваое сппдветна ппддрщка 

ЈАКИ СТРАНИ 
 Ушилищтетп не пбезбедува дпвплнп финансиска 

ппддрщка за пбуки кпи им се пптребни на наставниците 
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Индикатпр 6.5.  Финансискп рабптеое вп ушилищтетп 

Теми 

 

 Транспарентнпст вп планираоетп и трпщеоетп на ушилищнипт бучет  
 Ппстапки сп кпи се пбезбедува ппшитуваое на закпнската регулатива за финансискп 

рабптеое  
 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 
 Гпдищна прпграма 

за рабпта;  

 Административна 
служба;  

 Разгпвпр сп 
директпр/наставни
ци/УО; Записници и 
пдлуки на УО;  

 Разгпвпр сп Спветпт 
на рпдители;  

 Реализација на 
јавни набавки;  

 

Сите ппстапки ппврзани сп финансискп рабптеое кпищтп ги спрпведува 
ушилищтетп се вп спгласнпст сп закпнските нпрми и прпписи. Ракпвпднипт кадар 
има разбираое за механизмите щтп мпже да ги кпристи за стекнуваое 
дппплнителни финансиски средства и тпј гп следи наменскптп трпщеое на пвие 
средства. Ушилищнипт пдбпр е заппзнаен сп финансиските активнпсти на 
ушилищтетп. Вп ушилищтетп ппстпи Кпмисија за јавни набавки кпја ги ппзнава и 
рабпти сппред сите правила и прпписи ппврзани сп реализацијата на јавните 
набавки. Ушилищтетп навременп ги инфпрмира прганите и телата вп ушилищтетп 
за ушилищнипт бучет и трпщеоетп. Одгпвпрните лица редпвнп дискутираат за 
инфпрмации ппврзани сп ресурсите и преку пдлуките щтп ги нпсат пбезбедуваат 
екпнпмишнпст, ефикаснпст и правишнпст вп распределуваое на финансиските 
средства. Ракпвпднипт кадар ппстпјанп ги кпнсултира сите врабптени кпга тпа е 
пптребнп и на сппдветнп нивп на деталнпст. Целипт бучет се кпристи наменски и 
за креативни цели кпи се наспшени кпн ппдпбруваое на квалитетпт на наставата, 
ушеоетп и развпјпт на ушилищтетп вп целина.  
Бучетските припритети се теснп ппврзани и ги птсликуваат припритетите и 
пбразпвните цели на ушилищтетп.  
Врабптените имаат увид вп ппстапките кпи се превземаат за финансискптп 
рабптеое и редпвнп се инфпрмирани за ушилищнипт бучет и 
трпщпците(графикпнпт ппдплу). 
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Распределбата на финансиските средства се врщи вп спгласнпст сп реалните 
пптреби и утврдени припритетите на ушилищтетп и врабптените,а ушениците и 
рпдителите вп пптпплнпст ги разбираат целите на ушилищтетп, нивната кприст и 
темелните вреднпсти. За истптп ппзитивнп се изјасниле пкплу 89% пд 
анкетираните. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 
 Врабптените имаат увид вп ппстапките кпи се 

превземаат за финансискп рабптеое и редпвнп се 
инфпрмираат  за ушилищнипт бучет и трпщпците. 

 Вп ушилищтетп ппстпи Кпмисија за јавни набавки кпја ги 
ппзнава и рабпти сппред сите правила и прпписи 
ппврзани сп реализацијата на јавните набавки. 

 Распределбата на финансиските средства се врщи 
спгласнп реалните пптреби на ушилищтетп и сппред 
правилнп утврдени припритети. 

 Ушилищтетп навременп ги инфпрмира прганите и телата 
вп ушилищтетп за ушилищнипт бучет и трпщеоетп. 

СЛАБИ СТРАНИ 
 
 Не се забележани слаби страни. 



                                                               Самоевалуација на училиштето за периодот од 2020-2022 

91 

 

ПОДРАШЈЕ 7. Управуваое, ракпвпдеое и креираое пплитика 
бр. Индикатпр за квалитет Теми: 

7.1 
Управуваое и ракпвпдеое сп 
Ушилищтетп 

 
 Управуваое сп ушилищтетп 
 Ракпвпдеое сп ушилищтетп 

 

7.2 
Цели и креираое на 
ушилищната пплитика 

 
 Јаснпст и сппдветнпст на целите 
  Прпцедури за креираое ушилищна пплитика 

 

7.3 

Развпјнп планираое 

 
 Цели на развпјнптп планираое 
 Прпфесипнален развпј/струшнп успврщуваое на кадарпт 
 Материјалнп-технишки средства 
 Инфраструктура 
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Индикатпр 7.1.  Управуваое и ракпвпдеое сп ушилищтетп 

Теми 

 
 Управуваое сп ушилищтетп 
 Ракпвпдеое сп ушилищтетп 

 

 

Извпри на 

ппдатпци 

 

 Делпвник за 

рабпта на 

Ушилищнипт 

пдбпр; 

 Статут на 

ушилищтетп; 

 Записници, 

пдлуки и 

извещтаи пд 

рабптата на 

ушилищнипт 

пдбпр (гпдищни, 

пплугпдищни, 

ппсебни); План 

за развпј на 

ушилищтетп; 

Прпграма за 

рабпта на 

директпрпт; 

Прпграма за 

прпфесипнален 

развпј на 

директпрпт; 

 Интервјуа сп 

наставниците, 

рпдителите и 

ушениците; 

 Интервју сп 

Ушилищен 

пдбпр; 

 
 

Највиспк прган на управуваое сп ушилищтетп е  Ушилищнипт пдбпр. Ушилищнипт 
пдбпр е  фпрмиран вп спгласнпст сп закпнската регулатива и Статутпт на 
ушилищтетп. УО брпи 7 шленпви: 3 претставници пд редпт на наставниците, 3 
претставници пд редпт на рпдителите и 1 претставник пд лпкалната заедница. 
Рабптеоетп на УО  е регулиранп сп Статутпт на Ушилищтетп и рабпти сппред  
Прпграмата за рабпта на УО вп кпј се спдржани сите закпнски и статутарни 
пбврски.  Секпгащ спстанпците и дпнесуваоетп на пдлуките се пдржуваат сп 
мнпзинствп на шленпви. Дпкплку нема мнпзинствп на шленпви  спстанпкпт се 
пдлпжува. УО спрабптува сп директпрпт на ушилищтетп, струшната служба, 
наставниците и другите заинтересирани страни, какп рпдителите, ушениците и 
лпкалната сампуправа. Членпвите на УО се навременп инфпрмирани сп ппкани и 
дневен ред.   
    Директпрпт на ушилищетп е ракпвпднипт прган на ушилищтетп. Ракпвпднипт 
прган на ушилищтетп ја следи прганизацијата и реализацијата на впспитнп-
пбразпвната и другата струшнп-педагпщка рабпта вп ушилищтетп. Директпрпт истп 
така се грижи за перманентнптп струшнп успврщуваое на наставнишкипт и 
струшнипт кадар, врщи  аналитишкп-студиска рабпта, превзема мерки за 
ппдпбруваое на услпвите за рабпта вп ушилищтетп, дпнесува пдлуки кпи спадаат 
вп негпвата надлежнпст, врщи распределба на наставните предмети и ппстпјанп ја 
ппттикнува, развива и следи  тимската рабпта вп ушилищтетп. Директпрпт има јасна 
визија за развпј на ушилищтетп, пбјективен е вп вреднуваое на квалитетпт на 
врабптените и нивнипт придпнес вп рабптата и за истптп ппзитивнп се изјесниле 
пкплу 90% пд анкетираните наставници. Директпрпт мпже да дпнесе кпмплексни 
пдлуки, гп става ушеоетп и ппстигаоетп на ушениците вп фпкуспт на щкплските 
активнпсти, пдржува дпбар пднпс сп ушениците, рпдителите, врабптените  и 
институциите сп кпи спрабптува. Директпрпт е кпмпетентен вп свпетп рабптеое и 
ги става ушеоетп и ппстигаоетп на ушениците вп фпкуспт на щкплските активнпсти. 
Сите пвие ставпви се ппткрепени сп целпснп спгласуваое на најгплем брпј пд 
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наставниците и рпдителите. 
Ппкрај прганпт на управуваое и ракпвпднипт прган, вп ушилищтетп рабптат и 
струшните пргани какп Наставнишки спвет на ушилищтетп, Спвет на предметните 
наставници, Спвет на пдделенските наставници, Струшните активи и 
ракпвпдителите на паралелките и  пдделенските ракпвпдители. Прпблемите 
најшестп се рещаваат на Наставнишки спвет  или сп пдредуваое кпмисии кпи 
дпнесуваат пдлуки. За успещнп функципнираое и прганизираое на рабптата на 
ушилищтетп дпнесени се закпнски и интерни правилници, какп щтп се : Правилник 
за прганизација и ситематизација на рабптните задаши и рабптните места, 
Правилник за защтита на ушилищнипт инвентар и пднесуваое на врабптените и 
ушениците, Правилник за видпвите ппфалби, награди и педагпщки мерки и 
нашинпт на нивната примена, Правилник за фпрмата, спдржината и нашинпт на 
впдеое на прпфесипналнп дпсие на наставникпт и струшнипт спрабптник вп ОУ, 
Правилник на педагпщката евиденција и  дпкументација, какп и нашинпт на 
впдеое, Правилник за нашин и прием , складираое, дпделуваое и враќаое на 
кпмплети вп ушилищтетп, Правилник за нашинпт на прганизираое и спрпведуваое 
на прпверуваое на ппстигаоетп на успехпт на ушениците, какп и нашинпт на 
утврдуваое на гпдищните пценки на ушениците вп пснпвните ушилищта, Правилник 
за пценуваое, напредуваое, пплагаое испити, видпвите ппфалби, награди и 
педагпщките мерки за ушениците вп ОУ, Правилник за нашинпт на изведуваое на 
ушенишките екскурзии и други слпбпдни активнпсти на ушениците пд пснпвните 
ушилищта. 
 Струшната служба рабпти сппред свпја прпграма и впди дневник за реализацијата 
на свпите активнпсти. Остварува спрабптка сп наставниците, ушениците и 
рпдителите , прганизира рабптилници на теми кпи се пд знашеое за рабптата и 
живптпт вп и надвпр пд ушилищтетп, прганизира пбуки за наставниците и 
рпдителите на кпи се разрабптуваат теми кпи ги засегаат ушениците сп ПОП и 
ушениците сп пптещкптии вп наставата. Ушествува вп анализи и истражуваоа пд 
пбласта на рабптата, идентификацијата  и прифаќаоетп на децата сп ПОП вп 
наставата. 
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Индикатпр 7.2.  Цели и креираое на ушилищната пплитика 

Теми 

 
 Јаснпст и сппдветнпст на целите 
  Прпцедури за креираое ушилищна пплитика 

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Развпен план на 
ушилищтетп;  

 Акципни планпви;  

 Анкети/Интервјуа 
сп директпр, 
струшна служба, 
наставници, 
рпдители, ушеници 

 Записници пд 
УО/Спвет на 
рпдители/Наставни
шки спвет; 

 
 

 
 

          Целите на ушилищтетп се вп спгласнпст сп целите на државната и лпкалната 
пбразпвна пплитика. Пп спрпведената анкета и интервјутп сп директпрпт на 
ушилищтетп, наставниците и рпдителите се кпнстатира дека  целите се прецизни 
и јасни и се фпкусирани на ппдпбруваое на квалитетпт на наставата и 
максимизираое на ппстигаоата на сите ушеници.  Окплу 93% пд наставниците 
сметаат дека врабптените вп ушилищтетп активнп ушествуваат вп развпјпт и 
анализата на пплитиката на ушилищтетп и негпвите наспки.  
Вкупнп 66% пд рпдителите и 96% пд наставниците сметаат дека ушилищтетп ги 
прифаќа ставпвите на рпдителите и ушениците вп врска сп развпјпт на 
ушилищтетп, дпдека пкплу 33% пд рпдителите малку се спгласуват или не се 
спгласуват сп пва.  
Згплемуваое на ефикаснпста и ефективнпста на целпкупната наставна практика е 
цел кпн кпја се фпкусираат сите активни субјекти кпи ушествуваат вп креираоетп 
на ушилищната пплитика.   
 Критериумите на успещнпст на ушилищтетп се специфишни, мерливи и 
пстварливи сп щтп се спгласуваат 93% пд наставниците и 70% пд рпдителите. 
     Одредуваоетп на пплитика за спрпведуваое на ппнатампщните стратегии за 
планираните активнпсти ушилищтетп ги дпбива пд неппсредните кпнтакти сп 
врабптените, рпдителите и ушениците, пд секпјдневнптп следеое на 
дпстигнуваоата вп сите пбласти сп цел дпследнп имплементираое на 
целпкупната наставна практика, пд спрпведените анкети и интервјуа, а пптпа 
заеднишки се дефинираат припритетите за ппнатампщнптп рабптеое.  
Врабптените вп ушилищтетп активнп ушествуваат вп развпјпт и анализата на 
пплитиката на ушилищтетп и негпвите наспки.  
Гпдищнптп планираое гп прганизира и реализира струшен тим спставен пд 
директпрпт, струшните спрабптници, претседатели на струшните активи. 
Развпјнипт план е дпбрп прганизиран и сп јаснп дефинирани цели. На крајпт пд 
ушебната гпдина се врщи евалуација на реализираната Гпдищна прпграма на 
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ушилищтетп, се израбптува извещтај за рабптата пд ушилищтетп и се предлагаат 
припритетни цели и стратегии за нивна реализација за наредната ушебна гпдина. 
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Индикатпр 7.3.  Развпјнп планираое 

Теми 

 
 Цели на развпјнптп планираое 
 Прпфесипнален развпј/струшнп успврщуваое на кадарпт 
 Материјалнп-технишки средства 
 Инфраструктура 

 

 

Извпри на 
ппдатпци 

 

 Интервјуа сп 
директпр, 
наставниците, 
рпдителите и 
ушениците; 

 Гпдищна 
прпграма за 
рабпта;  

 Извещтаи пд 
интерната 
евалуацијата; 

 Ппписни листи; 

 Финансиски 
план на 
ушилищтетп; 
Увид вп 
ппремата; 

 Увид вп 
инфраструктурат
а; 

  Апликации на 
ушилищтетп за 
пбезбедуваое 
на средства пд 
лпкалната 
сампуправа, 
заедница, 
дпнатпри и сл. 

     Нащетп ушилищте има израбптенп шетиригпдищен Развпен план 2018-2022 вп 
кпј се јаснп дефинирани припритетите на рабптеоетп и сппред кпј успещнп се 
реализираат целите сппред предвидената динамика и е следбеник на пваа 
сампевалуација.  
Сп дефинираните развпјни цели кпи прпизлегуваат пд мисијата и визијата на 
ушилищтетп се ппстигаат ппвиспки знаеоа и вещтини и се индикатпри за 
успещнпста на рабптеоетп на ушилищтетп. Сп планпт за евалуација, се планираат 
нашините на следеое и вреднуваое на пставруваоетп на развпјните цели, притпа 
за ппстигнатата релизација ушилищтетп ги инфпрмира настанвиците, ушениците, 
рпдителите и лпкалната заедница и сите заеднишки настпјуваат да се 
идентификуваат пптребите пд следните развпјни цели. Окплу 96% пд наставниците 
сметаат дека се вклушени вп прпцеспт на креираое на развпјнипт план на 
ушилищтетп, дпдека 49% пд анкетираните рпдители сметаат дека вп креираоетп 
на развпјнипт план се кпнсултираат и рпдители и ушеници. Сепак 35% пд 
рпдителите малку се спгласуват и 16% не се спгласуват сп пва. 
     Ушилищтетп ппстпјанп ги идентификува пптребите за струшнп успврщуваое на 
наставнипт и струшнипт кадар. Вп спрабптка сп МОН и Бирптп за развпј на 
пбразпванипетп на РМ, директпрпт, струшната служба, наставниците и 
административнп-технишкипт перспнал ппстпјанп се стекнуваа сп нпви знаеоа и 
прпфесипналнп се успврщуваа и надградуваа. Пп изврщените пбуки  се утврдуваат 
придпбивките, се врщат дисеминации на другите наставници и впеднп се следи 
нивната реализација.  
     Ушилищтетп ппстпјанп ги планира и пбезбедува материјалнп-технишките 
средства, дпдека ппстпешките нагледни средства кпнтинуиранп се пдржуваат и 
пптималнп се кпристат. 
     Ушилищтетп ппстпјанп гп ревидира планпт за ппдпбруваое и пспвременуваое 



                                                               Самоевалуација на училиштето за периодот од 2020-2022 

97 

 

на инфраструктурата на ушилищтетп и вп спгласнпст сп пптребите наменски 
инвестира вп истата. Сп  Развпјнипт план на ушилищтетп гплем дел пд планираните 
инфраструктурни прпмени се изведени и успещнп заврщени. Уреден е ушилищнипт 
двпр сп канализираое на атмпсферската впда при ппрпјни дпждпви, истп така 
ушилищнипт двпе е пграден. Ппставени се клупи пп хпдниците на ушилищтетп и 
двпрпт. Ппради ппдпбруваое на прпстпрните услпви се наметнува пптребата пд 
изградба на нпви ушилници. Сп изградба на ушилници ќе се пвпзмпжи наставата да 
се пдвива вп една смена сп щтп би се дпбилп на енергетска ефикаснпст и 
исплатливпст, ппгплема ефективнпст вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес и 
пвпзмпжуваое на еднпсменскп рабптеое. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ЈАКИ СТРАНИ 

 Јасна визија за развпј на ушилищтетп вп спгласнпст на 
сите щтп се вклушени вп рабптата сп ушилищтетп. 

 Дпбра кпмуникација сп ракпвпднипт тим. 
 Успещнп следеое на нпвините вп пбразпвнипт систем. 
 Целите на ушилищтетп се наспшени кпн унапредуваое 

на квалитетпт на ушеоетп и ппдпбри ппстигаоа на 
ушениците. 

 Врабптените активнп ушествуваат вп развпјпт и 
анализата на пплитиката на ушилищтетп и негпвите 
наспки.  

СЛАБИ СТРАНИ 

 Ппдпбруваое на инфраструктурата сп изградба на нпви 
ушилници и ппсебна сппртска сала за пдделенска 
настава  

 Ппгплемп вклушуваое на рпдителите вп креираое на 
развпјнипт план на ушилищтетп 
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РЕЗИМЕ ОД ИЗВРЩЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 Врз пснпва на шлен 147, став 5, пд Закпнпт за пснпвнп пбразпвание (Сл. весник на РМ бр. 103/08), 
Кпмисијата за изгптвуваое сампевалуација на рабптата на ООУ „Владп Кантарчиев“ . Врз пснпва на шлен 
147, став 5, пд Закпнпт за пснпвнп пбразпвание (Сл. весник наРМ бр. 103/08), Кпмисијата за изгптвуваое 
сампевалуација на рабптата на ООУ„Владп Кантарчиев“, за перипдпт пд 2020 гпдина дп 2022 гпдина, 
изврщи сампевалуација на рабптата вп ООУ„Владп Кантарчиев“ Гевгелија. Вп текпт на рабптата, тимпт 
имаще средби  и разгпвпри сп сите врабптени вп ушилищтетп. Изврщи прпверка на пптребната 
дпкументација и пд неа кпристеще ппвеќе ппдатпци. Спрпведе анкета сп ушениците, наставниците, 
директпрпт и рпдителите. Сите дпбиени ппдатпци ги анализираще и врз нивна пснпва гп дпнесе 
следнипт извещтај. 
       

 За изгптвуваое на Сампевалуацијата беа кпристени наспките пд Закпнпт за пснпвнп 

пбразпвание, пд Прпектпт за мпдернизација на пбразпваниетп и  Индикатприте за квалитетпт на 

рабптата на ушилищтетп изгптвени пд МОН и ДПИ. 

        

 Целта на Сампевалуацијата е сп кпнкретни анализи и псврти на сите пбласти на рабптеое на 
ушилищтетп да се дпбие слика за квалитетпт вп рабптеоетп, напредпкпт и ппстигаоата на ушилищтетп, 
јаките нп и слаби страни, за кпи ќе следат предлпг мерки за нивнп надминуваое. Секакп дека 
вппшените слабпсти ќе ги мптивираат сите ушесници вп наставнипт прпцес (директни или индиректни) 
да ги влпжат сппствените капацитети и искпристат ппстпјните ресурси за ппдпбруваое на услпвите и 
стандардите вп ушилищтетп. На тпј нашин ќе се придпнесе за целпснп и квалитетнп реализираое на 
впспитнп-пбразпвнипт прпцес. Сампевалуацијата ги издвпјува и припритетните пбласти на делуваое за 
унапредуваое и пспвременуваое на наставните и впннаставните активнпсти. Заеднишка цел на сите 
субјекти вп ушилищтетп е слабите страни да се вп се ппмал брпј, а јаките да се пдржуваат, пднпснп 
згплемуваат. 

 Сппред целпснп изврщената сампевалуација, Кпмисијата ја пцени рабптата на ушилищтетп сп 
пценка дпбар.  

 Оваа пценка претставува збир на целпкупната спстпјба и рабпта вп ушилищтетп, кпја е дпбиена 
пд сите седум ппдрашја, кпи ја ппфаќаат  сампевалуацијата на ушилищтетп.  

1. Наставни планпви и прпграми 

2. Ппстигнуваое на ушениците 

3. Ушеое и настава 

4. Ппддрщка на ушениците 
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5. Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп 

6. Ресурси 

7.Управуваое, ракпвпдеое и креираое пплитика 

 

      Квалитетпт на анализираните теми и пбласти се евалуирани на шетири нивпа (мнпгу дпбрп, дпбрп, 

делумнп задпвплува и не задпвплува) сппред пднапред пдредените индикатпри. Врз пснпва на 

дадената пценка се изведени судпвите и заклушпците каде се напда нащетп ушилищте, вп кпја наспка се 

движи и кпи се негпвите ппзнашајни ппстигаоа. 

    Придпнес за ваквата дпнесена пценка имаат сите врабптени вп ушилищтетп и ушениците, какп и 

рпдителите. 

Ппдрашје „Наставни планпви и прпграми“: 
Индикатори:     Реализација на наставните планпви и прпграми (мнпгу дпбрп) 
                               Квалитет на наставните планпви и прпграми (дпбрп) 
                                
Јаки страни 

 Наставата се прганизира и реализира спгласнп наставните планпви и прпграми. 
 Наставниците изгптвуваат тематскп прпцеснп планираое и гпдищни планираоа 

кпи ги спдржат сите неппхпдни елементи за успещна реализација на шаспт. 
 Наставнипт кадар е струшен и сппдветен за реализација на наставните планпви и 

прпграми ппдгптвени пд МОН. 
 Ушениците слпбпднп и сппред свпите афинитети, заеднп сп свпите рпдители, 

избираат кпј избпрен предмет ќе гп изушуваат.  
 Рпдителите и ушениците се инфпрмирани за наставните планпви и прпграми 

сппред кпе уши нивнптп дете. 

 Ушилищтетп зема активнп ушествп вп прганизираое и присуствп на семинари вп 
текпт на ушебната гпдина. 

 Рпдпвата и етнишката рамнпправнпст и мултикултурна сензитивнпст е застапена 
 Ушилищтетп спрабптува сп невладини прганизации и лпкалната средина. 
 Наставниците рабптат тимски и разменуваат медусебни искуства вп пднпс на 

наставните прпграми. 
 Наставниците планираат и реализираат медупредметни цели. 
 Наставниците ги присппспбуваат наставните прпграми за ушениците сп ПОП 
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Слаби страни: 

 

 Наставните прпграми пп сите предмети не се прилагпдливи за ушениците сп ПОП 

 Немаое влијание врз прпмена на наставните планпви и прпграми пд страна на 
наставниците и рпдителите 

 Некпи наставни спдржини не се прилагпдени на впзраста, искуствптп и пптребите 
на ушениците 

 
Ппдрашјетп „Ппстигнуваоа на ушениците“: 
Индикатори:  Ппстигаоа на ушениците (мнпгу дпбрп) 
                          Задржуваое/псипуваое на ушениците (мнпгу дпбрп) 
                          Ппвтпруваое на ушениците (мнпгу дпбрп) 
Јаки страни:  

 Ушилищтетп бележи раст на прпсешнипт успех на ушениците пд гпдина вп гпдина 
 Ушилищтетп распплага сп ппдатпци за ппстигаоата на ушениците пд разлишен ппл и 

етнишка припаднпст пп квалификаципни перипди. 
 Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците преку примена на спвремени фпрми и 

метпди вп наставата, кпристеое на ИКТ, прганизираое дебати, израбптка на 
прпекти, презентации, истражуваоа, ппсета на институции и сл.  

 Идентификацијата на ушениците сп тещкптии вп ушеоетп, надарените ушеници сп 
ппсебни пбразпвни пптреби ја врщат наставниците и струшната служба. 

 Ппдпбруваое на ппстигаоатана ушениците се врщи преку прганизираое и 
реализираое на дппплнителна и дпдатна настава. 

 Ушилищтетп систематски ја следи редпвнпста на ушениците (сппред пплпт, 
етнишката припаднпст и спцијалнптп пптеклп), ги анализира пришините за птсуствп 
пд наставата и навреме презема кпнкретни активнпсти щтп пбезбедуваат 
згплемуваое на редпвнпста.  

 Ушилищтетп спрабптува сп рпдителите и лпкалната средина вп врска сп пваа 
прпблематика. 

 Систематски се следи, сппредува и анализира спстпјбата сп успехпт и ппстигаоата 
на ушениците .  

 Рпдителите навременп се известуваат за ппстигаоата на ушениците . 
 Ушилищтетп има свпи критериуми за пценуваое на ушениците и ги ппшитува 

стандардите дадени пд БРО.   
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 Рпдителите, сппред Закпнпт за пснпвнп пбразпвание на крајпт пд ушебната гпдина, 
деталнп се заппзнаваат сп ппстигаоата на ушениците и им се пвпзмпжува правптп  
на пригпвпр. 
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Слаби страни : 
     

 Не се кпристи мерен инструмент или некпј друг мпдел сп наведени индикатпри за 
утврдуваое на видпт на надаренпста пднпснп талентиранпста на ушениците.  

 Не се анализира успехпт пп сите наставни предмети пп пдделни наставни теми 
 Назадпвплителна спрабптка сп рпдителите на ушениците кпи се нередпвни вп 

наставата 
Неспгледуваое на пришините кај ппедини ушеници кпи вп даден мпмент имаат гплема 
птстапка вп ппстигнатипт успех (кпга ушеник сп кпнтинуиранп дпбар успех ппвременп 
ппстигнува видливи ппслаби резултати) 

Ппдрашје „Ушеое и настава“ 
Индикатори:   Планираоа на наставниците (мнпгу дпбрп) 
                          Наставен прпцес (мнпгу дпбрп) 
                          Искуства на ушениците пд ушеоетп (мнпгу дпбрп) 
                             Задпвплуваое на пптребите на ушениците (мнпгу дпбрп) 
                             Оценуваоетп какп дел пд наставата (мнпгу дпбрп) 
                             Известуваое за напредпкпт на ушениците (дпбрп) 
Јаки страни: 

 Секпј наставник ппдгптвува гпдищнп планираое кпе гп дпставува дп струшната 
служба на ппшетпкпт на ушебната гпдина и тематски прпцесни планираоа кпи ги 
дпставува една дп две седмици пред ппшетпкпт на секпја нпва тема. 

 Планираоата на наставниците ги спдржат сите пптребни елементи. 
 Наставниците редпвнп пищуваат дневни ппдгптпвки за шас.  
 Струшната служба кпнтинуиранп ги следи планираоата на наставниците сппред 

утврдени прпцедури за ппддрщка и следеое на планираоата. 
 Наставниците дпбиваат ппддрщка пд струшната служба вп изгптвуваоетп на 

планираоата 
 Сппред струшната служба, планираоата се сп дпбар квалитет. 
 Наставниците, размената на искуства и инфпрмации при планираоетп на 

наставнипт прпцес ја прават вп рамките на струшните активи, вп разгпвпр сп кплеги 
пд кплективпт и вп разгпвпр сп кплеги пд истпрпдни предмети пд други ушилищта 

 За реализираое на наставата наставниците кпристат разнпвидни и спвремени 
наставни метпди и фпрми на рабпта кпи се сппдветни на пптребите на ушениците и 
нивните стилпви на ушеое. Притпа, тие ги кпристат распплпжливите ресурси вп 
ушилищтетп.  
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 Вп прпцеспт на ппушуваое и ушеое се кпристат разлишни метпди на интеракција сп 
ушениците, сп цел да се ппдпбри ушеоетп и да се стекнат трајни знаеоа. На пвпј 
нашин се гради дпверба ппмеду наставниците и ушениците. 

 Припдпт на наставникпт сп ушениците е индивидуален и адекватен сппред 
мпжнпстите, сппспбнпстите и интересите на ушеникпт. 

 Наставниците ги ппшитуваат ушениците, имаат еднакпв припд кпн сите ушеници, им 
ппмагаат и ги упатуваат вп задашите. 

 Интеракцијата наставник-ушеник е дпбра  
 Ушилищтетп има прппищана интерна прпцедура за следеое на наставнипт прпцес, 

истата редпвнп се применува, а секпј наставник се ппсетува на шас вп првптп и/или 
втпрптп пплугпдие пд ушебната гпдина, пд директпрпт и психплпгпт 

 Вп ушилищтетп ппстпи стимулирашка и ппттикнувашка средина, кпја буди интерес за 
ушеое.  

 Ушениците се вклушени вп разлишни прпекти и нивните трудпви се истакнувани на 
видни места. 

 Темпптп на пбрабптка на наставнипт материјал им пвпзмпжува на ушениците 
системскп  напредуваое 

 Ушениците сметаат дека имаат мпжнпст да гп кажат свпетп мислеое и да 
ушествуваат вп даваое предлпзи и преземаое пдгпвпрнпст.   

 Ушениците уживаат шуствп на праведнпст и еднаквпст 
 Ушениците спрабптуваат медусебе и ппмеду ушениците и меду врабптените владеат 

дпбри пднпси 
 Ушениците ушат какп културнп да спрабптуваат и кпмуницраат сп други луде 

 Наставнипт кадар и струшната служба систематски ги преппзнаваат пбразпвните 
пптреби и прешките вп прпцеспт на ушеое на секпј ушеник.  

 Тие кпристат разнпвидни техники за пткриваое и вппшуваое на пбразпвните 
пптреби на секпј ушеник. 

 За прпблемите вп врска сп ушеоетп, секпј ушеник мпже да се пбрати и дп 
психплпщката служба и да разгпвпра за истите, какп и за нашинпт на нивнп 
рещаваое истп и кај дефектплпг,за ппмпщ и рабпта сп ушеници сп ПОП. 

 Ппгплем брпј наставници имаат индувидуален пристап кпн секпј пд ушениците. 
 Ушениците кпи имаат лишни прпблеми дпбиваат сппдветна ппддрщка при щтп се 

впди сметка за приватнпста, дпверливпста и дпстпинствптп на ушеникпт. 
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 Наставниците впдат грижа за пбразпвните пптреби на секпј ушеник преку 
прганизираое и реализираое: дппплнителна настава, дпдатна настава, преку 
темелнп пбјаснуваое на материјалпт, разгпвпр за нивните интереси, 
индивидуални разгпвпри за разни теми, разгпвпри за прпблеми пд лишна прирпда.  

 За ппефикаснп рещаваое на прпблемите сп ушеоетп на ушениците се впдат 
индивидуални разгпвпри сп рпдителите 

 Ушилищтетп ги применува закпнските прпписи щтп гп регулираат пценуваоетп на 
ушениците. 

 Ушениците и рпдителите се заппзнаваат сп стандардите и критериумите за 
пценуваое на рпдителски средби, кпи се реализираат на ппшетпкпт на ушебната 
гпдина, какп и за секпја дпбиена пценка на птвпрените денпви сп рпдителите. 

 Оценуваоетп е редпвнп, праведнп и дпбрп прганизиранп, транспарентнп и скпрп 
секпгащ прпследенп сп пбразлпжение и дискусија пд страна на наставникпт и 
ушениците, кпја пак вп гплема мера им ппмага на ушениците да ги ппдпбрат свпите 
ппстигаоа. 

 Се ппшитува мислеоетп на ушениците за сппствените ппстигаоа при пценуваоетп  
 Наставниците применуваат пценуваое вп пднпс на индивидуален напредпк на 

ушениците и пценуваоетп се кпристат за прпцена на ппстигаоата пд ушеоетп, па 
ги ппставуваат идни наспки, цели. 

 Оценуваоетп се кпристи за прпцена на ппстигаоата пд ушеоетп, и за ппставуваое 
идни наспки, цели вп наставата 

 Ушилищтетп има утврден систем за известуваое на рпдителите за напредпкпт на 
нивните деца и дпследнп ги применува. 

 Средбите сп рпдителите се дпбрп прганизирани и на нив  јаснп се пренесуваат 
инфпрмациите. 

 Рпдителите дпбиваат и дпкументи: евидентни листпви вп пешатена и електрпнска 
фпрма, свидетелстава и диплпми сп инфпрмации и детали за напредпкпт на 
нивнптп дете вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес. 

 Сп пристап вп е-дневникпт секпј рпдител мпже леснп да биде инфпрмиран за 
пценките и редпвнпста на свпетп дете. 

 Средби сп рпдителите на децата кпи ппстигнуваат слаби резултати, пдржува и 
психплпгпт и притпа врщи спветпдавна рабпта, упатувајќи ги рпдителите на 
ппстапки кпн рещаваое на пвпј прпблем 

Слаби страни: 
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 Недпвплен прпстпр вп денпви при застапенпста на шаспви вп расппред кај ппедини 
предмети кпи се реализираат сп 2 или три шаса неделнп 

 Пптреба пд ппдеталнп заппзнаваое на ушениците за тпа щтп ќе се пшекува пд нив 
на ппшетпкпт пд ушебната гпдина, на ппшетпкпт пд темата или шаспт 

 Сппред рпдителите, ушениците недпвплнп ги развиваат свпите вещтини вп 
разлишни живптни ситуации 

 Несерипзен пристап на пдредени ушеници кпн ушеоетп пд далешина 

 Сппред рпдителите, пдредени наставни спдржини не се дпбрп прилагпдени на 
впзраста, индивидуалните пптреби на ушениците и нивнптп искуствп 

 Ппгплемп вклушуваое на ушениците вп метпд на самппценуваое, сп цел ушениците 
да стекнат претстава за тпа кплку знаат и сами да гп вреднуваат свпетп знаеое. 

 Честп кпристеое на писменптп прпверуваое на знаеоетп пд страна на 
наставниците 

 Прпблем сп пценуваоетп за време на ушеоетп пд далешина 

 Одзивпт на рпдителите на рпдителски средби вп ппгпрните пдделенија е ппслаб 
или се ппвтпрува присуствптп на истите рпдители. 

 На рпдителските средби редпвнп дпадаат рпдителите на  ушениците щтп 
ппкажуваат ппвиспки ппстигнуваоа 

Ппдрашје „Ппдрщка на ушениците“ 
Индикатори: Севкупна грижа за ушениците (дпбрп) 
                         Здравје (дпбрп) 
                           Спветпдавна ппмпщ за ппнатампщнп пбразпвание на ушениците (мнпгу дпбрп) 
                           Следеое на напредпкпт (мнпгу дпбрп) 
 
Јаки страни: 

 Ушилищтетп има прппищани мерки и активнпсти за безбеднпст вп наставата.  
 Ушилищнипт прпстпр е безбеден за изведуваое на настава и инфраструктурата вп 

ушилищтетп (мебел, скали, ппдпви, прпзпрци, струјни места, двпр) се безбедни и 
не претставуваат пптенцијална ппаснпст пд ппвреди на ушениците.  

 Ушилищтетп има израбптен Елабпрат за защтита пд ппжари, експлпзии и ппасни 
материи и План за евакуација и спасуваое пд елементарни и други несреќи и 
истите се ревидирани пд лиценцирана кпмпанија. 

 Одпбренп е Бараоетп пд Државен завпд за спасуваое за Обука на врабптените и 
изврщена е ппказна вежба на тема Ппстапка на врабптените и ушениците вп услпви 
на прирпдни неппгпди, ппжари и защтита пд истите. 
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 Ушилищтетп има пбележани патпкази кпн излезите на ушилищтетп вп слушај на 
елементарни неппгпди, при щтп за излез главната врата не  е прилагпдена сп 
птвараое кпн надвпр 

 Ушилищтетп распплага сп прирашна аптека за прва ппмпщ.   
 Ушилищтетп ги кпристи сите ппзитивни закпнски прпписи за санкципнираое на 

сите пблици на пднесуваое кпи се сметаат за психишкп, физишкп и сексуалнп 
насилствп и вп слушај на ппднесуваое на ппплаки ушилищтетп настапува 
навременп и непристрастнп и сппред пищан дпкумент, вп ушилищтетп се забранети 
сите видпви на психишкп и физишкп насилствп. 

 Ушилищтетп има ангажиранп лице за пбезбедуваое. 
 Ушилищтетп има дпнесенп Кпдекс на пднесуваое на ушениците. 
 Спветпдавна рабпта сп ушениците кпи манифестираат разлишни пблици на 

неприлагпденп пднесуваое, прганизира и реализира психплпгпт. 
 Ушениците знаат щтп е насилствп, мпжат да гп преппзнаат и знаат каде да гп 

пријават. 
 Ушениците се пгледуваат на свпите наставници и знаат дека мпжат да ппбараат и 

дпбијат ппмпщ пд нив за прпблеми пд лишна прирпда, какп и за прпблеми при 
ушеоетп. 

 Ушилищтетп има прппищани прпцедури за грижа на ушениците сп телесни прешки 
вп развпјпт. 

 Ушилищтетп има пплитика за забрана на пущеое, кпнсумираое на алкпхпл и 
дистрибуција и кпнсумираое на наркптишни супстанци и ушилищтетп спрабптува сп 
лпкалните субјекти  вп напдаое нашини за спрешуваое на кпристеое алкпхпл и 
наркптишни средства. 

 На прганизираните предаваоа на тема алкпхпл, дрпга пд страна на лпкалните 
субјекти, присуствптп на рпдителите е на задпвплителнп нивп. 

 Ушилищтетп прганизира хумани акции спрпведени пд ушеници и сампиницијативнп 
прпнапда сппнзпри за да им ппмпгне на децата пд загрпзени спцијални семејства и 
при елементарни неппгпди 

 Ушилищтетп ппстапуваще пп Планпт и прптпкплпт за пдржуваое на наставата 
 Вп перипдпт на пандемијата, ушилищтетп успещнп спрпведе прпцедура за защтита 

пд нејзинп щиреое. 
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 При ппјава на сезпнски бплести, ушилищтетп спрабптува сп надлежните служби и 
ги спрпведува нивните предлпг мерки.Ушилищтетп ги инфпрмира ушениците пд 
заврщните пдделенија за мпжнпстите за ппнатампщнп пбразпвание. 

 Вп деветтп пдделение, ушениците имаат мпжнпст да присуствуваат на ппвеќе 
презентации пд претставници пд средни ушилищта, кпи ќе им ппмпгнат при 
избпрпт на свпетп ппнатампщнп ушеое.  

 Ушилищтетп впди грижа за ушениците сп емпципнални пптещкптии без пглед на 
извпрпт (на пр. семејнп насилствп, семејна негрижа, развпд на рпдителите, бплест 
вп семејствптп ...) 

 Ушилищтетп спрабптува сп здравствени устанпви, Центар за спцијални рабпти, ПС-
ОН и други прганизации и кпмпетентни институции 

 За секпе пдделение се впди дневник на паралелка вп кпј се наведени ушениците сп 
име и презиме, ппстигнуваоата т.е пценките пп пдделните наставни предмети, 
ппведениетп, птсуствата (дпкплку ги има).  

 Ппстпи ефективна спрабптка меду ракпвпднипт кадар, струшната служба, 
пдделенските наставници и рпдителите за ппстигаоата на ушениците. 

 Евиденцијата за ппстигнуваоата на ушениците им е дпстапна на сите наставници, 
на ушениците и на нивните рпдители.  

 Редпвнп се впди електрпнскипт дневник, сп кпј се пвпзмпжува пплеснп 
инфпрмираое и секпјдневна кпнтрпла пд страна на рпдителите за ппстигнуваоата 
и изпстанпците на свпите деца.  

 За ппдпбруваое на резултатите на ушениците и наставата, функципнираат активите 
пп српдните предмети кпи спрабптуваат, за рещаваое на пдредени прпблеми или 
надминуваое на слабпстите пп сппдветните предмети 

Слаби страни: 
 

 53.7% пд анкетираните рпдители се изјасниле дека меду ушениците ппстпи 
насилствп и вп пднпс на претхпднп сампстпјнп евалуиранипт перипд (45,9%), 
прпцентпт е згплемен 

 Хигиената вп ушилищтетптпи ушилищнипт двпр не задпвплува 
 Пптребна е прпцедура на ушилищтетп за наспшуваое на ушениците кпн нивната 

прпфесипнална приентација 
Ппдрашје “Ушилищна клима” 
Индикатори: Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп (дпбрп) 
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Прпмпвираое на ппстигаоата (дпбрп) 
Еднаквпст и правишнпст (мнпгу дпбрп) 
Партнерски пднпс сп рпдителите и сп лпкалната и делпвната заедница (мнпгу дпбрп) 
 
Јаки страни: 

 Ушениците се задпвплни щтп гп ппсетуваат пва ушилищте, а наставниците се 
задпвплни пд свпјпт пднпс сп кплегите, ушениците, директпрпт и пстанатите 
врабптени 

 Наставнипт кадар ужива респект кај ушениците и рпдителите, а ушениците и 
рпдителите се шувствуваат прифатенп и дпбредпјденп вп ушилищтетп 

 Наставниците се пднесуваат праведнп  и етишки 
 Рпдителите ги впспитуваат свпите деца да гп ппшитуваат Кпдекспт на пднесуваое 

вп ушилищтетп 
 Вп ушилищтетп владее ппзитивна ушилищна клима 
 Ушениците дпвплнп ушествуваат вп нпсеое пдлуки за живптпт и рабптата вп 

ушилищтетп 
 Згплемен углед/рејтинг на ушилищтетп. 
 Ушилищтетп има изграденп систем на вреднпсти и нашин на прпмпвираое на 

лишните ппстигаоа на ушениците вп ушилищтетп и ппщирпката средина 
 Наставниците ппкажуваат ппзитивен став кпн ушениците и нивните ппстигаоа 
 Ушениците се ппфалуваат сп цел нивна мптивација 

 Вп ушилищтетп сите се заппзнаени сп правата на децата 
 Сите ушеници имаат еднакпв и правишен третман,  без пглед на пплпт, 

наципналната, етнишката, верската и друга ппределба 
 Вп ушилищтетп се прпмпвира мултикултурплизам  
 Ушениците ги прифаќаат и им ппмагаат на ушениците сп ПОП 

 Ушилищтетп ги прифаќа идеите кпи ги даваат рпдителите вп пднпс на нивните деца  
 Рпдителите  се шувствуваат слпбпднп вп ппставуваоетп пращаоа и ппспшуваое на 

прпблемите сп кпи се сппшува нивнптп дете 
  Ушилищтетп пстварува дпбра спрабптка лпкалната заедница, невладинипт и 

бизнис сектпрпт сп цел да се стават сите ресурси на лпкалната средина вп функција 
на ушилищтетп щтп се пд интерес за впспитнп пбразпвната рабпта. 
 

Слаби страни: 

 Недпвплнп ппшитуваое на Кпдекспт на пднесуваое пд страна на ушениците 
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 Да се згплеми вклушенпста на рпдителите вп разлишните активнпсти вп ушилищтетп 
 

Ппдрашје „Ресурси“: 
Индикатори: Сместуваое и прпстпрни капацитети (дпвплнп) 
                         Наставни средства и материјали (мнпгу дпбрп) 
                            Обезбедуваое на пптребнипт наставен кадар (мнпгу дпбрп) 
                            Следеое на развпјните пптреби на наставнипт кадар (дпбрп) 
                            Финансискп рабптеое вп ушилищтетп (мнпгу дпбрп) 

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

 Наставниците максималнп ги кпристат распплпжливите прпстпрни капацитети, а 
ушилищтетп има јасен план и расппред на кпристеое на капацитетите. 

 Ушилищтетп е ппременп сп мпдерни наставни средства и ппамгала. 
 Сите ушилници се ппремени сп кпмпјутери и интернет пристап. 
 Ушилищната библиптека распплага сп книжен фпнд кпј вп најгплем дел се лектири, 

струшна литература и белетристика, кпј вп изминатите гпдини ппстпјанп се 
пбнпвува и сп раципнална упптреба ги задпвплува пптребите на ушениците. 

 Пптрпщнипт материјал навременп се пбезбедува. 
 Струшните спрабптници им ппмагаат на наставниците при прганизација на 

наставнипт прпцес, следеое на напредпкпт на ушениците, справуваое сп прпблеми 
и впдеое на педагпщката евиденција 

 Ушениците вп секпе време мпжат да дпбијат спветпдавна ппмпщ пд струшната 
служба 

 Наставниците дпбиваат ппддрщка вп рабптата сп ушеници сп ппсебни пптреби 

 На наставниците им е пвпзмпженп ппстпјанп струшнп успврщуваое сппред нивните 
пптреби 

 Насатвниците приправници ппстепенп се впведуваат вп рабптата сп дпбиваое 
сппдветна ппддрщка 

 Врабптените имаат увид вп ппстапките кпи се превземаат за финансискп рабптеое 
и редпвнп се инфпрмираат  за ушилищнипт бучет и трпщпците. 

 Вп ушилищтетп ппстпи Кпмисија за јавни набавки кпја ги ппзнава и рабпти сппред 
сите правила и прпписи ппврзани сп реализацијата на јавните набавки. 

 Распределбата на финансиските средства се врщи спгласнп реалните пптреби на 
ушилищтетп и сппред правилнп утврдени припритети. 
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 Ушилищтетп навременп ги инфпрмира прганите и телата вп ушилищтетп за 
ушилищнипт бучет и трпщеоетп. 

Слаби страни: 

 Една сппртска сала не е дпвплна за изведуваое на анставата пп ФЗО вп пдделенска 
и предметна настава 

 Недпвплнп ушилници за наставата да се изведува вп една смена 

 Пп пдредени наставни предмети впппщтп нема пбезбеденп ушебници или пак 
гплем дел пд ушебниците се неупптребливи и дптраени а навреме не се заменети 
пд страна на МОН 

 Ушилищтетп не пбезбедува дпвплнп финансиска ппддрщка за пбуки кпи им се 
пптребни на наставниците 
 

Ппдрашје: “Управуваое, ракпвпдеое и креираое пплитика” 
Индикатори: Управуваое и ракпвпдеое сп ушилищтетп (мнпгу дпбрп) 
                         Цели и креираое на ушилищната пплитика (мнпгу дпбрп) 
                         Развпјнп планираое (мнпгу дпбрп) 



                                                               Самоевалуација на училиштето за периодот од 2020-2022 

113 

 

Јаки страни: 

 Јасна визија за развпј на ушилищтетп вп спгласнпст на сите щтп се вклушени вп 
рабптата сп ушилищтетп. 

 Дпбра кпмуникација сп ракпвпднипт тим. 
 Успещнп следеое на нпвините вп пбразпвнипт систем. 
 Целите на ушилищтетп се наспшени кпн унапредуваое на квалитетпт на ушеоетп и 

ппдпбри ппстигаоа на ушениците. 
 Врабптените активнп ушествуваат вп развпјпт и анализата на пплитиката на 

ушилищтетп и негпвите наспки. 
 
Слаби страни: 

 Ппдпбруваое на инфраструктурата сп изграднба на нпви ушилници и ппсебна 
сппртска сала за пдделенска настава 

 Ппгплемп вклушуваое на рпдителите вп креираое на развпјнипт план на 
ушилищтетп 
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 При изгптвуваоетп на Сампевалуацијата и Извещтајпт пд сампевалуацијата, кпмисијата ги 
кпристеще Индикатприте за квалитет на рабптата на ушилщтетп изгптвени пд Државнипт прпсветен 
инспектпрат вп спрабптка сп Прпграмата на УСАИД за шпвекпв и инстутиципнален развпј, а кпи ги 
дпнесува Министерпт, пднпснп Министерствптп за пбразпвание и наука на Република Македпнија. 
Кпристејќи ги ппстпешките извпри на ппдатпци, ппстапки и инструменти за спбираое на истите, 
резултатите ппкажаа дека ушилищтетп вп гплема мера ги испплнува критериумите на сплиднп нивп, 
пднпснп се издвпјуваат јаките страни на ушилищтетп, а се минимизирани слабите страни. Сппред 
изврщената сампевалуција кпмисијата дпнесе пдредени предлпг-мерки за надминуваое на некпи 
слаби страни на ушилищтетп, сп щтп ќе се придпнесе за ппгплем напредпк и развпј на ушилищтетп, 
пспвременуваое на наставнипт прпцес и ппдигнуваое на стандардите за ушеое .  
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ПРЕДЛОГ-МЕРКИ 

1. Да се пствари спрабптка сп БРО пд страна на Струшните активи и Спветпт на рпдители заради 
сппделуваое на мислеое за неприлагпденпста на некпи наставни спдржини на впзраста, 
искуствптп и пптребите на наставниците а сп цел да се пвпзмпжи влијание врз прпмена на 
наставните планпви и прпграми. 

2. Напдаое механизам (нашин) за креираое мпдел сп индикатпри за утврдуваое на видпт на 
надаренпста пднпснп талентиранпста на ушениците. 

3. Наставниците пп пдделни предмети  да впдат анализа на успехпт пп теми 
4. Ушилищтетп да си ппстави механизам за ппредпвнп присуствп на рпдителите на ушениците кпи 

не се редпвни вп наставата на Рпдителски средби и Индивидуални рпдителски средби. 
5. Да се најде нашин за спгледуваое на пришината кај ппединци кпи имаат кпнтинуиранп дпбар 

успех а ппвременп се слушилп да ппстигнат ппслаби резултати 
6. Вп изгптвуваое на расппредпт на шаспви да се внимава на прпстпр  вп денпви кај предметите 

кпи се застапени два или три пати неделнп 
7. Ппгплема инфпрмиранпст на ушениците за целите и пшекуваните исхпди кпи треба да ги 

ппстигнат пп ппедини предмети и пна щтп ќе се пценува 
8. Ппгплема вклушенпст на метпд на самппценуваое сп цел ушениците да стекнат претстава кплку 

знаат и да наушат да гп вреднуваат свпетп знаеое. 
9. Да се намалат писмените прпверуваое за сметка на усмените прпверуваоа  
10. Да се најде нашин за ппгплемп присуствп на рпдителските средби  на рпдителите кпи ппреткп 

или впппщтп не дпадаат на средбите 
11. Да се превенира и намали насилствптп меду ушениците. 
12. Да се ппдигне нивптп на хигиена вп ушилищтетп 
13. Да се направи прпцедура за наспшуваое на ушениците кпн прпфесипнална приентација. 

14. Ушилищтетп да си преземе мерки при неппшитуваое на Кпдекспт на пднесуваое 

15. Да се згплеми вклушенпста на рпдителите вп ппедини активнпсти вп ушилищтетп 

16. Изградба на ушилници за наставата да се изведува вп една смена 

17. Изградба на нпва сппртска сала за пптребите на пдделенска настава  

18. Да се дпстави бараое дп МОН за навременп дпставуваое на ушебници пп сите предмети и 

редпвна замена на дптраени ушебници 

19. Обезбедуваое на финансиски фпнд пд страна на  ушилищтетп (дпнации) за ушествп на наставнипт 

кадар на пбуки и семинари 

20. Овпзмпжуваое реципрпцитетен избпр меду наставниците при ангажираое за пдредени пбуки 

какп и нивнп вклушуваое вп кпмисии за врщеое рабпти вп ушилищтетп. 
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Кпмисијата, Извещтајпт пд изврщената сампевалуација на рабптеоетп на ушилищтетп ќе гп дпстави дп 
Ушилищнипт пдбпр, дп директпрпт на ушилищтетп и дп пснпвашпт.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                             Дата: 30.06.2020гпд, Кпмисија за сампевалуација :  
                                                   

                                                                                                          Бпрка Јаншева___________  
(наставник)  

                                                                                                                       
                                                                                                              Венци Јаншев______________  

(наставник)  
                                                                                                                     Катерина Рещкпва______________  

(наставник)  
                                                                                                                       Спфше Капсарпва______________  

(наставник)                                                                              
                                                                                                             Гпрдана Темелкпва _____________  

(рпдител) 


