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Согласно Законот за основно образование Сл. Весник на Р. Македонија 

бр.103/08,бр.33/10, бр.8 /11,член 147, комисијата составена од 5 члена за 

спроведување на самоевалуацијата го изготви извештајот од Самоевалуацијата 

2014-16 год. и даде предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата и 

вон наставните активности, инфраструктурата и воопшто училишниот живот. 

 

 Подрачје 1: Наставни планови и програми 

 

 Наставните планови се изготвуваат и навремено доставуваат. Тие се 

изработени по укажувањата на БРО и МОН, а во нив се внесуваат сите новини кои 

тековно произлегуваат ЕКО, ИКТ, МИО. Стручната служба во училиштето 

континуирано ги следи планирањата на наставниците и за истото се води 

евиденција. Наставниците ги информираат родителите и учениците за наставните 

планови и програми, но никој од нив нема влијание дел од нив да бидат изменети. 

Без консултации со дефектолог се изработува ИОП.Изборот на изборните 

предмети се спроведува согласно ЗОО и укажувањата од МОН. Со годишната 

програма се планираат а во текот на учебната година се реализираат 

воннаставните активности во кои учествуваат сите ученици по сопствена желба и 

интереси. 

 

Предложени активности  

• Изработка на наставни програми за работа со ученици со посебни потреби 

•      Вклучување на родителите во воннаставните активности 

 

 Подрачје 2: Постигања на учениците 

 

 Во нашето училиште се врши следење на постигањата на учениците од 

различен пол според наставни предмети. Наставниците континуирано ги следат 

постигањата на учениците и во рамките на нивните потреби и афинитети кон 

одреден предмет ,па за таа цел се организира дополнителна настава за оние 

ученици кои имаат потешкотии во следењето и усвојувањето на наставниот 

материјал,како и додатна настава по оние предмети за кои одредени ученици 

покажуваат посебни афинитети. За учениците кои завршуваат основно училиште 

со цел помагање во нивното понатамошно професионално определување,им се 

дава инструктивно-советодавна помош од страна на класните раководители и 

стручните соработници и наставниците ,а исто така се остварува и соработка со 

со средните образовни институции ,кои имаат интерес за презентација на своите 



   

   

програми во училиштето. Уписите на учениците и преминувањето од едно во 

друго училиште се спроведува по законска процедура. 

 

Предложени активности  

• Зголемување на соработката со средните училишта 

• Следење на учениците со посебни потреби 

• Идентификација и работа со надарени ученици 

 

 

 Подрачје 3: Учење и настава 

 

 Ова подрачје претставува комплексно и сеопфатно подрачје почнувајќи од 

планирањето, на наставниот процес па се до негова реализација, добивање 

повратна информација за сите заинтересираните субјекти - ученици, родители, 

стручни органи и тела, локална самоуправа, МОН, БРО и други институции.. Во 

училиштето сите во рамки на своите работни задолженија, се трудат во 

наставниот процес да добијат подобри резултати. На почетокот на секоја учебна 

година, наставниците доставуваат изработени планирања за сите видови настава. 

Директорот и стручната служба им даваат подршка за поефикасно планирање, а 

според изготвени критериуми за успешно планирање и реализирање на часот 

заеднички ги следат и вреднуваат посетените часови. На тој начин во училиштето 

се оценува работата на наставниците не само во делот на планирањата, туки и во 

реализацијата на сите видови настава, СУА, потоа преку постигнатиот успех и 

резултати од учество на натпревари. Наставниците користат разновидни форми и 

методи на работа во зависност од наставната единица и одделението каде се 

изведува наставата. За поуспешно реализирање на целите и задачите од 

планирањата, наставниците се во постојан контакт со колеги кои предаваат 

сродни предмети како во училиштето така и со колеги од други училишта, 

разменувајќи искуства и идеи, стручна литература и сл. Учениците индивидуално, 

групно или пак заедно со наставниците изработуваат трудови од повеќе области: 

литературни и ликовни трудови, изработки од ТО, проекти и истражувања од 

повеќе предмети и области и други изработки. Најдобрите се изложени во 

училниците и ходниците. Застапени се трудови независно од полот или 

социјалниот статус, туку според успешноста и афинитетите на учениците. 

Родителите како учесници во процесот на образование и воспитание на нивните 

деца, редовно се информираат за напредокот, дисциплината и евентуалните 

проблеми со кои се соочуваат нивните деца и имаат можност да контактираат 

како со одделенските така и со предметните наставници, за заеднички позитивно 

да влијаат на развојот на децата. Но има дел од родителите кои не присуствуваат 

на закажаните средби и не се интересираат за напредокот на своето дете.   



   

   

 

 

 

 Предложени активности  

 

• Едукација на родителите за вклучување во воспитно - образовниот процес 

• Внесување на новини во наставниот процес согласно условите 

(просторни,бр.на ученици итн.) 

 

 Подрачје 4: Поддршка на учениците 

 

Во нашето училиште се води голема грижа за безбедноста и 

хигиената . Сите училишта имаат безбеден училишен двор и се далеку од 

магистрален пат. За личната хигиена се разговара често и може да кажеме дека е 

на едно просечно ниво. Општата хигиена во училиштето и училницата исто така е 

на завидно ниво, но тоалетите се во многу лоша состојба посебно во подрачните 

училишта .Насилството не е честа појава, но превентивно на оваа тема се 

разговара како на одделенските часови така и на училишната заедница, а 

изработена е и посебна програма. Редовно се опфатени и темите за борба против 

зависностите. Ученици со телесен инвалидитет нема, но има ученици од 

социјално загрозени семејства, со кои уште на почетокот се работи на нивна 

социјализација. Редовните здравствени прегледи придонесуваат за превенција и 

откривање на некои болести. Истите ги спроведува Здравствен дом – Прилеп. 

Советодавната помош е секојдневна како од страна на наставниците така и 

од страна на психологот и педагогот. За учениците на кои им е потребна помош се 

разговара и со нивните родители. Напредокот на учениците континуирано се 

следи во текот на целата учебна година. 

 

 Предложени активности  

1. Реновирање на тоалетите во подрачните училишта 

2. Едукативни работилници/предавања за лична хигиена (ученици/родители) 

3. Организирање на кампања за здрава храна 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштето 

 

Учениците во нашето училиште сите се од иста националност – Македонци, 

но се воспитуваат дека треба да се почитуваат и другите националности. Нема 

поделба по пол,а ни по материјална состојба.( поголем број од учениците се од 

сиромашни семејства)  Односот ученик - ученик, ученик - наставник, наставник - 

наставник се заснова на коректност, демократија и соработка. Во последните 

години акцент се става на мултикултурализмот т.е. соработка, дружење и 

изработка на заеднички проекти. Во МИО активностите учествуваат ученици, 

наставници и помал дел на родители и истите се реализираат со партнер 

училиштето каде што настава се изведува на албански јазик. 

Иако нашето училиште е мало по број на ученици и паралелки сепак 

редовно учествува на натпревари и конкурси на регионално и државно ниво. Има 

освоено награди, дипломи и признанија посебно и традиционално на 

натпреварите по математика,физика, биологија,природни науки и  техничко 

образование. Секој ученик што учествувал на некој натпревар надвор од 

училиштето е пофален и скромно награден.  

 

 Предложени активности  

• Промовирање на постигањата на учениците на локално ниво 

• Обезбедување на награди (едукативни материјали и сл.) за учениците кои 

освојуваат награди 

• Вклучување на родителите во МИО активностите 

 

 

 Подрачје 6: Ресурси 

 

 Училишните згради (централно и подрачни училишта)  во предходните 

години преку разни донации се реновирани.(посебно е вложено во централното 

училиште во Долнени каде е променета дограмата, електричната инсталација, 

подот, како и адаптирани се и две други простории. Исто така набавени се и нови 

нагледни средства, лектирни изданија и мебел. Преку МОН инсталирани се 

компјутери и мрежно се поврзани во училниците во Долнени. 

 Наставниот кадар е соодветен. Во предходните години наставниците 

поминаа многу обуки кои сами си ги избраа според потребите. После изодените 

обуки во училиштето редовно се врши десиминација. Наставниците почнуваат да 

водат портфолио за професионален развој, а во училиштето има и програма за 

професионален развој. Изработката на Личен план за кариерен развој започнува 

од учебната 2016/17. 



   

   

Наставниот кадар има соодветна стручна спрема, со различно работно искуство 

(наставници-почетници со неколку години искуство и наставници со долгогодишно 

искуство. Наставниците-приправници добиваат помош од наставникот-ментор кој 

се назначува на наставнички совет. Наставникот-ментор мора да има повеќе 

годишно искуство, да е стручен и компентентен. Наставникот-ментор изработува 

програма за работа со наставникот-приправник, му помага во реализацијата на 

наставата во текот на една учебна година, дава мислње за неговиот напредок и го 

подготвува за полагање на стручниот испит. 

 Стручната служба во училиштето ја сочинуваат психологот и педагог ( 2 

дена во неделата). Тие се вклучени во целокупната работата на училиштето како 

од образовен така и од воспитен карактер. Финансиско работење е во склоп со 

законските регулативи. 

 

 Предложени активности  

• Набавка на спортски реквизити и нагледни средства за реализација новите 

програми по Кембриџ.  

• Учество на родителите во подобрување на просторните услови 

• Вработување на дефектолог 

• Реконструкција на спортски терени/спортска сала 

• Изработка на Личен план за кариерен и професионален развој 

 Подрачје 7: Управување,раководење и креирање политика  

 

Училишниот одбор е конституиран согласно Законот за основно 

образование, Деловникот за работа и Статутот на училиштето при што се води 

сметка и за половата застапеност. Покрај законските активности УО се 

информира и за сите тековни прашања од типот: организирање на екскурзии, 

реализација на проекти, кампањи итн. Членовите кои се легитимно избрани имаат 

меѓусебна соработка и почитување како и соработка со раководниот орган. 

При изработката на развојното планирање се земаат во предвид 

приоритетните задачи кои реално можат да се реализираат како во однос на 

унапредување на воспитно – образовниот процес така и подобрување на 

инфраструктурата. 

 Предложени активности за новата самоевалуација 

1. Вклучување на Советот на родители во подобрување на 

инфраструктурата 

2. Обезбедување на дополнителни финансиски средства  

3. Информирање на учениците за работата на стручните органи и тела во 

училиштето 



   

   

                                                      


