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Вовед 
 

Согласно член 147 од ЗОО  ( Сл.весник на РМ.бр.103 
од 2008 г.) и врз основа на Правилникот за начинот и 
областите за вршењето на самоевалуацијата на основните 
училишта, донесен врз основа на член 149 од Законот за 
основно образование (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.103/0, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
10/12 и 24/13 ).во училиштето од  април до август 2016 
година е изработена  Самоевалуација за реализација на 
програмите за последните две учебни  години и тоа: 
2014/2015 и 2015/2016 година. Во спроведувањето на 
самоевалуацијата беа вклучени наставниците, педагогот, 
директорот, библиотекарот и секретарот.                                          
 
 

 
 
Од страна на директорот и педагогот наставниците на 
Наставнички совет беа поделени во 7 тима и задачите им беа 
поделени согласно Индикаторите за самоевалуација. 
Педагогот Марина Јаковиќ и наставниците Биљана Арсова и 
Виолета Поповска ја координираа целокупната работа за 
изработка на самоевалуацијата, соработуваа со сите тимови  
со консултации во  групи и индивидуално , им даваа 
напатствија за работа, им пружаа помош во 
документациајата, изворите на податоци, методите за 
собирање на информации, учествуваа во одредени 
активности по подрачја. Директорот соработуваше со 
тимовите и им ја пружаше потребната помош. Наставниците 
работеа тимски и индивидуално и за своите активности водеа 
записници.  

 
Внатрешна градба на самоевалуација 
 
Самоевалвацијата е основен двигател на наставниот процес 
во функција на доживотното учење и унапредување на 
квалитетот на образовните постапки на кадарот во 
училиштето. Самоевалвацијата е важна бидејќи ги дефинира 
активностите со цел да изврши поместување на 
моменталната состојба кон посакуваната цел за 
подобрување на квалитетот на наставата.  
 
Самоевалвацијата е важна бидејки: 
 
- воспоставува подобари основи за навремено 
планирање и обезбедување на финансиски средства. 

 
 
Структура на самоевалуацијата 
 
Прво подрачје: Организација и реализација на наставата и 
учењето 
Второ подрачје: Постигања на учениците                                     
Трето подрачје: Професионален развој на наставниците, 
стручните соработници и раководниот кадар  
Четврто подрачје: Управување и  раководење   
Петто подрачје: Комуникации и односи со јавноста 
Шесто  подрачје: Училишна клима и култура 
Седмо  подрачје: Соработка со родителите и со локалната 
средина 

- ги развива способностите за поставување на цели и 
усогласување наресурсите со можностите. 
- ги открива слабите и јаките страни, 
- ги идентификува фактори кои влијаат на забавување и 
стратегии за подобрување на квалитетот во настават 
(важноста и значењето на самоевалуацијата) 

Време на спроведување на самоевалуацијата 
Самоевалуацијата е за периодот од две наставни години  
(2014/15 г.-2015/16 г.) согласно законот за основно 
образование, а е спроведена на крајот од 2015/16 наставна 
година
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 МИСИЈА  НА УЧИЛИШТЕТО: 

Училиште со современ образовен процес и услови за 
квалитетна, ефикасна и ефективна настава преку 
која се изградуваат личности со развиена свест и 
способности за колективен и индивидуален развој и  
оспособени за живеење во мултиетничко 
општество.   
         Училиште кое перманентно вложува во 
професионалниот развој и меѓусебната соработка 
на воспитно-образовниот кадар, работиме по високи 
етички стандарди. 

  

 Изјава за мисија: Училиште со еднакви можности за 
развој и напредување. 

 
  

 ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО: 

Да создадеме училиште кое напредува во 
квалитетот на условите за работа, едуциран 
наставен кадар, интерактивна соработка меѓу 
учениците, наставниците и родителите. Училиште 
со здрава клима и пријатна атмосфера за работа во 
која ќе создадеме личности со високи вредности кои 
ги знаат своите права и одговорности, го негуваме 
меѓусебното почитување и толеранција, градиме 
доверба и почит. 

 

 Изјава за визија: Училиште со услови и стручност за 
максимален развој и едукација на учениците. 
 

 
 
  

 Цели на училиштето  
 
1. Подигање на квалитетот на наставата преку 
подобрување на професионалните компетенции  на 
наставниот 
2. Осовременување на наставата 
3. Подобрување на  условите за реализација на 
воспитно – образовната работа во училиштето 
4. Развивање на стратешкото партнерство меѓу 

учениците, наставниците,         родителите   и  
локалната власт и мултиетничкиот карактер на 
училиштето 
 

 
 
 

 МОТО НА УЧИЛИШТЕТО : 
  

Мисија и визија 
 

 

 

 

„Успешно училиште – 
светла иднина.“ 
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- Општи податоци за училиштето: 
 

 ООУ„Кирил и Методиј“ Стајковци  - Скопје, е лоцирано  
во централниот   дел на Стајковци, општина Гази Баба – 
Скопје. Од градот Скопје е оддалечено 8 км. Во Централното 
училиште настава посетуваат ученици од Стајковци. 
 Во склоп на училиштето припаѓа и подрачното училиште 
во с.Страчинци. 
      Основното училиште „Кирил и Методиј“ Стајковци е 
воспитно – образовна институција на МОН, организациона 
единица на – Општина Гази Баба – Скопје. ОУ„Кирил и 
Методиј“ Стајковци, како самостојно училиште  работи од 
учебната 1984/85 год. Објектот во кој се обавува ВОД е 
граден етапно. Постариот дел работел како подрачно 
училиште на ОУ “25 МАЈ“ Синѓелиќ, а со доградбата од  
1985 година се создадени услови за изведување на 
наставно воспитен процес по сите настави предмети. 
- Наставно – воспитната работа се изведува во две 

училишни згради кои се исклучиво наменети за 
изведување на наставно – образовна работа.  

- ОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци, ги опфаќа училишните 
обврзници од Стајковци,  

- Во рамките на училиштето припаѓа и подрачното 
училиште во с.Страчинци кое ги опфаќа училишните 
обврзници од Страчинци 

  
 

 

- мапа на училиштето  

 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Двете училишта работат во две смени 
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Име на училиштето ЦОУ „Кирил и Методиј“ 

адреса, општина, место  Ул.,,Гоце Делчев,, Бр.6 – 
Стајковци, 
Гази Баба, Скопје 

Телефон/ фах 02 2 553 546 

е-маил coukirilimetodij@yahoo.com 

основано од Одлука бр. 09-5261 од 29.10.1985 
год., од Собрание на Општина Гази 
Баба. 

Верификација- број на 
актот  

Решение бр. 14-4411/1 

Година на 
верификација 

1985 год. 

Јазик на кој се изведува 
наставата 

македонски 

Година на изградба 1984 
Тип на градба Тврда градба 

Површена на објектот 1500 м.  
Површина на 

училшниот двор 
561 м. 

Површина на спортски 
терени и игралишта 

396 м. 

Училиштето работи во 
смена 

Прва и втора смена 

Начин на загревање на 
училиштето 

Парно на течни горива 

Број на одделенија 9 ( девет) 

Број на паралелки 18 
Број на смени 2 

Име на училиштето ПОУ „Кирил и Методиј“ 

адреса, општина, место  С.Страчинци,Гази 
Баба,Скопје 

Телефон 02 2 557 575 

е-маил coukirilimetodij@yahoo.com 

основано од Одлука бр. 09-5261 од 
29.10.1985 год., од 
Собрание на Општина Гази 
Баба. 

Верификација- број на 
актот  

Решение бр. 14-4411/1 

Година на верификација 1985 год. 

Јазик на кој се изведува 
наставата 

албански 

Година на изградба 1975 
Тип на градба Тврда градба 

Површена на објектот 440 м. 
Површина на училшниот 

двор 
1817 м. 

Површина на спортски 
терени и игралишта 

880 м. 

Училиштето работи во 
смена 

Прва и втора смена 

Начин на загревање на 
училиштето 

парно 

Број на одделенија 9 ( девет) 

Број на паралелки 9 
Број на смени 2 

mailto:coukirilimetodij@yahoo.com
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       Ресурси со кои располага училиштето  
  - Просторни услови за работа на училиштето: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Човечки ресурси 
 

Наставен и ненаставен кадар  
Одд. вкуп

но 
Етничка и полова структура на 

вработените 

Македон
ци 

Албан
ци 

Срби Ром
и 

други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 53 6 32 7   7    1   

Број на наставен 
кадар 

38 3 26 6 7       

Број на стручни 
соработници 

4  4         

Административни 
работници 

1  1         

Техничка служба 9 3 4 1     1   
Директор 1  1         

 

 
 
материјално- технички услови 

 
 

 

Степен на образование на вработени 
Образование Број на вработени 

Високо образование 38 

Виша стручна спрема   4 

Средно образование   5 

Основно образование   6 

 
Старосна структура на вработени 

Години Број на вработени 

20-30   4 

31-40 16 

41-50 14 

51-60 17 

61 - пензија  2 

Вкупен број на училишни 
згради 

2 

Број на подрачни училишта 1 

Бруто површина 4687 м. 

Нето површина 1940 м. 

Број на спортски терени 2 

Број на катови Приземје и кат 

Број на училници 17 

Други Простории 
(канцеларии) 

8 

Број на помошни простории 19 

Училишна библиотека 2 

Материјал
но 

технички 
услови 

 
 

Графоскоп - 1, касетофон - 3, микроскоп - 2, ТВ приемник - 3,  
дијапроектор - 1, синтисајзер - 1, ласерски принтери - 3, колор 
инџет печатач - 1, персонални компјутери - 8, РС компјутери - 14, 
преносни компјутери за одделенска настава - 78, компјутер сервер 
- 1, комплет опрема со интернет - 1, ласерски принтер со 
фотокопир - 1, географски глобус - 2, географски карти, сферно 
огледало - 1, оптичка клупа (со леќи) - 1, индукционен глобус - 1, 
звучна вилушка - 1, копир-скенер-факс - 1, ДВД-ЛГ - 2, ЛЦД 
проектор - 3, вага за течност и тежина - 2, наставни помагала, 
спортски реквизити, геометриски фигури за волумен - 2, двострана 
плочка за геометриски фигури - 2, дигитален апарат Коника - 1, 
дигитални камери - 2, касетофон со ЦД - 2, модел на цело (дропки) 
- 3, пинг – понг маси - 2, интерактивна табла - 1, ХП-ласерски 
принтер - 2, машина за уништување на хартија - 2 и др. 
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Ученици – Учебна 2016/17 година 
 

Одд. Број 
на 

пара
лелк

и 

Бр. 
на 

учен
ици 

Етничка и родова структура на 
учениците 

Македонци Албан
ци 

Срби Роми друг
и 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 3 41 15 15 3 8       

II 3 55 25 19  6  4   1    

III 3 43 15 21 2 5       

IV 3 46 21 16 5 4       
V 3 50  22 17 8 3       

I - V 15 235 98 88 24 24   1    

VI  3 75 43 21 5 6       

VII 3 41 15 16 5 5       

VIII 3 61 22 22 7 8 1      

IX 3 53 23 16 8 6       

VI - IX 12 230 104 75 25 25 1      
I - IX 27 465 202 163 49 49 1  1    

 

Ученици – Учебна 2017/18 година 

Одд. Број 
на 

пара
лелк

и 

Бр. 
на 
уче
ниц

и 

Етничка и родова структура на 
учениците 

Македонци Албанц
и 

срби Роми дру
ги 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 3 52 20 18 8 6       

II 3 43 15 17 3 8       

III 3 55 24 19 6 4   1    

IV 3 43 15 21 2 5       

V 3 46 21 16 5 4       

I - V 15 239 95 91 24 27   1    
VI  3 50 22 17 8 3       

VII 3 74 42 21 5 6       

VIII 3 40 14 17 5 4       

IX 3 59 21 23 7 8 1      

VI - IX 12 225 100 78 25 21 1      
I - IX 27 464 195 169 49 48 1  1    

Ученици по Наставен јазик: 
 Наставен ј. македонски Наставен ј. албански Вкупно 

Учебна година 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

Број на паралелки 18 18 9 9 27 27 

Број на ученици 367 367 98 97 465 464 

Број на наставници 29 28 13 15 42 43 

 

Во учебната 2016/2017год. во ООУ „ Кирил и Методиј“ - Стајковци  се запишани вкупно 367 ученици  распоредени  во 18 
паралелки од I-IX  одд. Во ПОУ с.Страчинци запишани се 98 ученика распоредени во 9 паралелки од I-IX одд. 

           Во двете училишта вкупно се запишани 465 ученици распоредени во 27 паралелки. 
Во учебната 2015/2016 год. во ООУ „ Кирил и Методиј“ - Стајковци  се запишани вкупно 367 ученици  распоредени  во 18 
паралелки од I-IX  одд. Во ПОУ с.Страчинци запишани се 97 ученици распоредени во 9 паралелки од I-IX одд. 

           Во двете училишта вкупно се запишани 464 ученици распоредени во 27 паралелки. 

  2 
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Извори и средства за користење на податоци потребни за спроведување на Самоевалуацијата 
  
Во процесот на спроведување на самоевалуацијата беше користена целокупната евиденција и документација на  
училиштето, како и податоци од професионалните досиеја на наставниците, како и резултатите од спроведените анкетни 
прашалници за родителите, учениците и наставниците, согласно индикаторите во секое од подрачјата. 
 
Тим за спроведување на самоевалуацијата 
 
Училишната комисија составена од пет члена  од редот на наставниците, стручните соработници, и родителите по предлог 
на  директорот, а  формирана врз основа на  Одлука на Училишниот одбор од 13.11.2017  година, во состав: 
1. Елена Темелкоска - психолог 
2. Марина Јаковиќ - педагог 
3.Габриела Јорданов – проф. по математика и физика и 
4.Музафера Шабани – проф. по одделенска настава 
5.Димитар Богоевски - родител  
 

Работните групи ги сочинуваа следните наставници: 

Подрачје 1 Подрачје 2 Подрачје 3 Подрачје 4 Подрачје 5 Подрачје 6 Подрачје 7 

1. Антонова 

Елена 

1. Марина 

Димоска 

1. Елена 

Блажевска 

1. Емилија  

    Наумовска 

1. Лина 

Милошевска 

1. Дијана 

Илиевска 

1. Маја 

Медарска 

2. Адријана 

Сандева 

2. Адријана 

Сандева 

2. Северџан 
Касами 

2. Музафера 
Шабани 

2. Биљана 
Арсова 

2. Емилија 
Георгиевска 

2. Маја Цекова 

3. Благица 

Србиновска 

3. Марина 
Јаковиќ 

3.Габрела 
Андовска 

3. Габриела 

Јорданов 

3. Јасмина 
Јездиќ 

3. Теута Хаскај 

Војника  

3. Николовска 

Валентина 

4. Вјоса Елези 4. Имране 

Кривца 

4. Славица 

Анчевска 

4. Дарко 

Костовски 

4. Фатон Ганиу 4. Неџати 

Лимановски 

4. Тасим Фазли  

5. Вера 

Стојановска 

5. Сание Ганиу 5. Илфие Емини 
 

5. Зејнуре 
Мемети 

5. Благородна 
Сотиров 

5.Тоде 

Јовановски 

5. Ќамуран 
Саќипи 

6. Берат Ајрула 6. Ели Чочова 
 

6. Марина 
Јаковиќ 

 6. Габриела 
Постоловска 

6. Елена 
Темелкоска 

6. Александра 
Накева 

7. Анета 

Кузмановска 

 7. Благица 
Јованова 

    

8. Лидија 

Јованчевска 
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Самоевалуација на училиштето: ООУ “Кирил и Методиј” - с. Стајковци, Скопје 

Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето 

 

Оддели во рамките на подрачјето: 

 
 
1.1. Реализација на наставните планови и програми 

1.2. Квалитет на наставните планови и програми 

1.3. Воннаставни активности 

3.1.     Планирање на наставниците 

3.2.     Наставен процес 

3.3.     Искуства на учениците од учењето 

3.4.     Задоволување на потребите на учениците 

3.5.    Оценувањето како дел од наставата 

 
 

 

 

 

 

 

  2 
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Бр. Индикатори за 
квалитет 

Теми     -       Активности 

1.1   Реализација на наставните планови и програми 

Прегледани 
документи 

Теми Собрани информации 

 
- Наставни планови 

и програми и 
програмски 
документи од МОН и 
БРО 
 
- Годишна 

програма за работа 
на училиштето 

 
 
- Наставни планови 

и програми од 
наставниците 
 
- Годишни, 

тематски и дневни 
планирања на 
наставниците 

 
 
- Записници од 

Стручни активи  
- Одделенски 

дневници 
 
- Записници од 

Училишен одбор 

1.1.1. Применувани наставни планови и програми 
Во училиштето се применуваат наставни планови и програми кои се во согласност со донесените 
програмски документи од МОН, a реализацијата е во пропишаниот обем и обезбедува постигање на 
целите од концепциите за основно образование.  Содржините во сите наставни програми овозможуваат 
постигање на целите за меѓуетничка интеграција во образованието и ги вклучуваат точките на акции од 
воспоставените еколошки стандарди за одржлив развој и еколошки теми.  Дел од содржините се 
прилагодуваат според условите и можностите на училиштето. Од учебната 2014/2015 започна 
реализацијата на наставните програми по Cambridge за наставните предмети математика и природни 
науки.  
 
1.1.2. Информираност на родителитe и ученицитe за наставните планови и програми 

Училиштето има воспоставено процедури и користи повеќе различни начини и средства да ги информира 
членовите на советот на родители, родителите, учениците, како и сите други кои бараат информација за целите 
на наставните планови и програми што се реализираат. Информираноста на родителите, како и сите други 

кои бараат информација се одвива преку состаноци на Совет на родители, родителски средби, 
индивидуални средби, состаноци на Училишен одбор. Секој  од наставниците има одредено приемен ден 
на кој што исто така родителите според своите интересирања добиваат информации покрај другото и за 
Наставните планови и програми.  
Учениците се запознаваат со целите на наставната програма и критериумите за оценување на почетокот 
од учебната година и во текот на целата учебна година на часовите на секој наставен предмет, со помош 
на инструментите и техниките на оценување со кои се сретнуваат во текот на наставата во тестовите и 
работните листови. 
 
1.1.3. Изработување на индивидуални образовни планови (ИОП) за учениците со посебни 
образовни потреби 
Училиштето работи со ученици со посебни образовни потреби (категоризиран 1 ученик), вклучен во 
редовната настава, според приспособени наставни програми за дел од предметите. Во училиштето 
работи дефектолог кој им помага на наставниците да изработуваат ИОП (индивидуален образовен план) 
по предмети. Наставниците применуваат индивидуализиран пристап кон учениците кои следат часови во 
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- Записници од 
Совет на родители 
 
 
- Прашалник за 
педагог 

 
- Анкетни листови за 
наставници 

 

редовната настава и имаат потешкотии во учењето, избирајќи активности соодветни на нивните можности 
и потреби. 
 
1.1.4. Избор на наставни предмети  

Училиштето нуди повеќе од три (3) изборни предмети, според наставниот план. Постапката за определување на 
изборни предмети се применува во целост, со доследно почитување на потребите и барањата на учениците. Во 
подрачното училиштето со настава на албански јазик се обезбедува учење на јазикот на заедницата.  
Во нашето училиште се реализира настава по следните изборни предмети: работа со комјутер, 
програмирање, творештво, запознавање со религии, етика на религии, проекти од информатика, вештини 
на живеење, спорт, класична култура во европската цивилизација, граѓанска култура, техничко 
образование, изборен спорт,  проекти од информатика, нашата татковина, истражување на родниот крај. 
Врз основа на Наставните програми за изборни предмети подготвени од БРО, секој наставник во 
училиштето изготвува своја наставна програма за изборниот предмет во одделенијата во кои изведува 
настава. 
 
1.1.5. Планирање на активности за реализација на проектните активности на училиштето 
Проектните активности во училиштето се разновидни и сеопфатни. Училиштето  ги задоволува 
интересите и желбите на учениците и континуирано им нуди програми од разни области во рамки на 
проектните активности. Наставниците во програмите имплементираат содржини од повеќе проекти:  
-Проектот за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем (во чиј состав 
влегуваат и активностите на Еко–пакет). 
-Интегрирање на алатката Зелен пакет јуниор во наставните предмети соодветно со наставните содржини 
со цел да се подигнува на повисоко ниво свеста кај учениците за заштита на планетата Земја. 
-Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) 
-Проектот за намалување на насилството во основните училишта 
-E твининг проект 
-Градиме мостови 
 
1.1.6. Реализација на проширени програми 
Училиштето има изработено Проширена програма која подразбира прифаќање, згрижување и испраќање 
на учениците пред и по наставните часови, во зависност од потребите на учениците. Проширената 
програма е во планот и програмата на одделенска настава. Досега нема иницијатива од родителите за 
реализирање на проширени програми. 
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1.2 Квалитет на наставните планови и програми 

 Прегледани 
документи 

Теми Собрани информации 

 
- Годишна 

програма на 
училиштето  
 
2 НПП 

 
3 Одделенски 
дневници 

 
4 Записници од 
Одделенски и 
Наставнички совети 
 
5 Брошура на 
училиштето 

 
6 Програма за 
работа на 
педагогот  

 
7 Записници од 
Стручни активи  

 
8 Записници од 
Училишен одбор 

 
9 Записници од 
Совет на родители 

 
10 Анкетни листови 

 
 

1.2.1. Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во наставните програми и 
учебните помагала 
Преку родовата и етничката рамноправност се обезбедуваат услови за поуспешно и поефективно 
образование за сите, а нејзиното остварување се реализира преку часовите по Образование за животни 
вештини, како и во други наставни предмети, но и во дел од учебните помагала се води сметка за 
родовата и етничката рамноправност и мултикултурната сензитивност. Почитувањето на 
мултикултурализмот во наставниот план за деветолетката се огледа и преку понудените изборни 
предмети – на учениците им се овозможува да ја изучуваат културата на повеќето етнички заедници и да 
се запознаваат со различните религии.  
Наставните планови и програми преку новите наставни содржини и новите поставени цели доста добро го 
помагаат и личниот и општествениот развој на сите ученици без разлика на родовата и етничката 
припадност со ставање акцент на: јакнење на самодовербата, секојдневна соработка, меѓусебно 
договарање, разрешување на конфликтите на најсоодветен начин. 
 
1.2.2.Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наставните планови и 
програми  
При изработката на годишните наставни програми по предмети и при изработката на годишната програма 
на училиштето, се води сметка за интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во 
наставните програми и наставните помагала. Постојат добри примери на соодветно интегрирани 
особености на локалната средина во наставните програми и наставните помагала. Реализацијата на овие 
интеграции се врши со: посета на научни, производствени и образовни институции, посета на музеи, 
посета на археолошки локалитети, посета на општината, соработка со МВР – се одржуваат предавања од 
страна на сообраќајната полиција,  посета на јавни институции,посета од страна на стручни медицински 
лица и др. Особеностите на локалната средина се реализираат исто така и преку одбележување на 
значајни датуми, прослави, спортски активности итн.  
 
1.2.3.Интегрирање на општи (меѓупредметни) цели на образованието 
Училиштето има разработено насоки за вградување на меѓупредметните цели во сите наставни програми 
што се реализираат, а наставниците ги почитуваат тие насоки. Подеднакво го помага личниот и 
општествениот развој на учениците, кои без разлика на пол и етничка припадност, на одделенските 
часови и по соодветните предмети, подеднакво учествуваат во раководење, решавање на конфликти, 
меѓусебна соработка, договори и сл., сè со цел јакнење на свеста на учениците за припадност на Р.М како 
мултикултурно општество. Наставниците ги почитуваат тие насоки и меѓупредметните цели ги 
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 реализираат со помош на активности кои ги планираат во своите годишни и тематски планирања и кои 
придонесуваат за: јакнење и развивање на самодовербата; развивање на иницијативноста;  стекнување 
на одговорноста;  почитување на различноста и основните човекови права; јакнење на свеста на 
учениците за припадност на РМ како мултикултурно општество. 
 
1.2.4. Влијание на наставниците, родителите и социјалните партнери врз наставните планови и 
програми 
Родителите со НПП и годишниот план за работа на училиштето се информираат преку страните на МОН 
и БРО, родителски средби, совет на родители и стручната служба на училиштето. 
Училиштето ги почитува сугестиите и укажувањата на наставниците и родителите за наставните планови 
и програми, но досега наставниците, стручните активи и родителите немат покренато иницијатива за 
изменување и дополнување на наставниот план и наставните програми, упатена до БРО и МОН или до 
Центарот за стручно усовршување. 

1.3  Воннаставни активности 
 

  Прегледани 
документи 

Тема   Собрани информации 

 

 Планови и 
програми за 
работата на 
слободните 
ученички 
активности 
 

 Одделенски 
дневници 

 

 Годишна програма 
на училиштето 

 

 Извештаи за 
реализираните 
секции, 
натпревари, 
воннаставни 

1.3.1. Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности 
Под воннаставни активности се подразбираат активности наменети за развој на социјалниот и личниот 
аспект за развој на ученикот, како што се секциите, екскурзии, приредби и сл.  
Училиштето овозможува најголем број на ученици да бидат вклучени во воннаставнна активност во 
зависност од нивните желби и можности не исклучувајки ги притоа учениците со посебни потреби и 
учениците кои потекнуваат од семејства со низок социоекономски статус или од различен етникум.  Тие 
членуваат во следниве активности:  

 Секции (рецитаторска, ритмичка секција, еколошка секција, литературна секција, драмска секција, 
ликовна секција, училишен хор и оркестар); 

 Слободни технички активности и слободни спортски активности; 

 Учество на разни културни манифестации;   

 Активности за помош на други лица (хуманитарни активности) и др; 

 Ученички екскурзии; 

 Соработка со локална средина. 
         Училиштето се грижи и за организирање спортските активности, излети-денови во природа и др.        
Процедурата на изведување на екскурзиите (цели, содржина, критериуми, начин на реализација и др.) се 
уредува со посебен правилник донесен од МОН и се подготвуваат програми за нивна реализација. Во 
нашето училиште како училиште со мешан етнички состав, се води сметка дел од воннаствните 
активности да се реализираат со јазично хетерогени групи на ученици.  
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активности 
 

 Освоени награди, 
дипломи и 
пофалници; 
 

 Web портал 
 

 Facebook страма на 
училиштето 

 
 

 Педагошка 
евиденција и 
документација 

 
 

        Активностите и соработката со локалната средина, содржините, видот и начинот на соработката се 
утврдуваат со програмата за работа на училиштето. 
 
1.3.3. Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата на воннаставните 
активности. 
Учениците се вклучуваат во воннаставните активности по сопствен избор и тие имаат водечка улога при 
изготвувањето на воннаставните активности, а наставниците ја имаат советодавната координативна 
улога. Учениците не учествуваат во планирањето на воннаставните програми. 
 

1.3.4. Афирмирање на учениците и училиштето преку воннаставните активности. 

Учениците, со поддршка и помош од училиштето и од наставниците работат на проекти, учествуваат на 
голем број манифестации и натпревари, каде постигнуваат забележителни резултати, а со тоа и 
афирмација на самото училиштето. За истакнување на резултатите, училиштето користи различни 
начини: Веб-страницата на училиштето, facebook-профил на училиштето, брошури, општински 
информатори и сл. 
Во учебната 2016/17 и 2017/18 учениците земаа активно учество на поголем број натпревари на конкурси, 
изложби, спортски активности и сл. и освојуваа повеќе награди.   
Придобивките од воннаставните активности се многубројни: соработка, другарување, лична надоградба и 
усовршување во одредена област, зголемување на самодовербата и натпреварувачкиот дух на 
учениците, стекнување на дипломи и благодарници за вложен труд и постигнати резултати. 
 

3.1  Планирање на наставниците 
 

Прегледани 
документи 

Теми Собрани информации 

 
 
 
 Годишни      

планирања 
 
 Тематски 

планирања 
 

 Дневни 

3.1.1. Поддршка и следење на планирањата на наставниците 
      Пред  почетокот од  секоја учебна година, а со цел квалитетна реализација на наставниот план и 
програма наставниците изработуваат годишни глобални планирања,  тематско - процесни планирања и 
ги доставуваат до стручната служба, додека пак, во текот на годината наставниците изработуваат дневни 
подготовки во електронска или писмена форма.      

        Училиштето за поефикасно планирање на наставата на наставниците им дава морална и 
материјална подршка и тоа:обезбедува Наставни планови и програми кои им се достапни на 
наставниците во секое време, стручна литература, дидактички средства, современа компјутерска 
технологија, надгледни средства; организира едукација/дисеминација на наставниците. 
         Во училиштето се следат планирањата на наставниците најмалку два пати во едно полугодие. 
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подготовки 
 
 Интервју со 

директор, стручна 
служба и наставници 
 

 Евидентни 
листови; 
 

 Записници од 
состаноците на 
стручните активи 
 

 Инструмент за 
следење и 
вреднување на 
планирањата и 
подготовката на 
наставниот час 
 

 Распоред на 
часови 

 
 Портфолија на 

наставниците 
 

 
 Анкети со 

наставници. 
 

Следењето е од страна на директорот, стручните соработници, тимот за професионален развој и др. Се 
следи реализирањето на пропишаните и изготвените Наставни планови и програми, организацијата и 
изведувањето на наставата и сите други облици на воспитно – образовна работа. Се врши проверка на 
навременоста на Годишните планирања, месечните планирања, реализирањата на тематските и 
дневните планирања, како и планирања на наставен час. 
Индивидуалниот увид од страна на директорот и стручните соработници во целост ги опфаќа: 
-Увид во стручната подготвеност на наставникот; 
-Увид во подготвувањето, планирањето и организацијата на работата на наставникот (наставничко 
портфолио); 
-Увид во работата на наставникот; 
-Сите други облици на воспитно – образовна дејност како и слободните ученички и вонучилишните 
активности; 
-Увид во изборот на наставните  методи и облици на  работа, како и користењето на наставните помагала 
и користење на дополнителна стручна литература; 
-Директорот и педагогот во целост вршат увид во методите, облиците и критериумите на оценување и 
изведување на крајните оцени (описни и бројчани); 
-Се врши увид во стручно-педагошкото усовршување на наставниците; 
-Се реализираат интерни семинари за доусовршување на степен на стручна подготвеност.  
 
При посета и увид од БРО следењето го врши одговорниот Советник за нашето училиште и одговорни 
Советници за предметна и одделенска настава,  МОН, Државен просветен инспекторат и БРО. 
 
3.1.2. Индивидуални планирања на наставниците 
Сите наставници имаат изготвени годишни и тематски планирања и дневни подготовки кои ги содржат 
сите неопходни елементи за успешна организација и реализација на наставниот час. Јасно се поставени  
целите на часовите, активностите на учениците и наставникот како и очекуваните исходи од учењето. 
Начинот на оценување, формите и методите се јасно утврдени во дневните подготовки. Наставниот кадар 
ги користи информациите од оценувањето за да ги идентификува потребите на учениците и да ги планира 
следните чекори во учењето. Училиштето овозможува услови за посета на семинари за обука на 
наставниците, организирани од страна на БРО, МОН, УСАИД и др. и со тоа им дава поддршка на 
наставниот кадар за изведување на поефикасна подготовка на целокупната педагошка евиденција и 
документација како и поефикасно планирање на часовите. Индивидуалното планирање на секој наставник 
е сочинето во Наставничкото портфолио кое опфаќа:  

- Наставни планови, програми и стратегии донесени од МОН и БРО;  
- Наставен план за деветгодишно образование;  
- Критериуми, стандарди и инструменти за оценување на постигнувањата на учениците во 
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предметна и одделенска настава 
- Документација од реализирани проекти; 
- Наставни модели и форми, методи и техники, примена на нови технологии во рамки на 

планирањата на наставниците;   
- Примена на ИКТ во наставата;  
- Интегративен пристап на наставни содржини за одделенска и предметна настава;  
- Прилагодени наставни програми за деца со посебни потреби; 
- Прилагодени наставни програми за деца со потешкотии; 
- Програми за дополнителна и додатна настава;  
- Програма за соработка со родителите; 
- Програма за одд. час односно Час на одд. Заедница; 
- Проширена програма која се реализира во зависност од потребите на родителите на учениците;  
- Програми, записници, извештаи за Стручни активи; 
- Програма на Ученичка заедница, Детска организација, Црвен крст..; 
- Програми за сите секции во училиштето;  
- Разни програми за екскурзии, посети и настава во природа;  
- Учество на учениците и наставниците на разни манифестации;  

     -Програми за учество на натпревари и постигнати резултати - евиденција за учество, добиени 
дипломи, признанија, пофалници, билтени, промоција на резултати;  
 
3.1.3. Размена на искуства и информации при планирањето 
Наставниците планираат  активности во рамките на стручните активи и самостојно и разменуваат 
искуства и идеи за планирањето преку примена на ИКТ, консултирање со колеги од други стручни активи 
и др. Во рамките на стручните активи, разговор со колеги од колективот или од истородни предмети од 
други училишта, наставниците разменуваат идеи или информации за планирање на наставниот процес. 
Исто така се применуваат и укажувањата и насоките на советниците. 
 
3.1.4. Распоред на часови 
Распоредот на часови, прилагоден за настава во две смени, го изготвува секој наставник во одделенска 
настава, а за предметна наставник од училиштето, во консултации со стручната служба и наставниците. 
Притоа се води сметка за искористеност на просторните капацитети, изедначување на бројот на часови 
меѓу паралелките заради застапеноста на изборните предмети во редовната настава, како и спецификите 
и потребите на одделни предмети. 
При подготовката на распоредот најпрво се утврдуваат деновите на наставниците кои предаваат во други 
училишта.  
Учениците и во одделенска и во предметна настава, се преоптоварени со голем број на часови. Посебни 



ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје                               Самоевалуација на  училиштето ( 2016/17 – 2017/18 год.) 

 

 

часови за одржување на секции, за додатни и дополнителни часови има предвидено со распоредот (има 
изготвено интерен и индивидуален распоред за овие часови). 
 
 

3.2. Наставен процес 

 Прегледани 
документи 

Теми Собрани информации 

 

 Годишни, 
тематски,  дневни 
планирања 

 

 Програма за 
работа на директор и 
стручна служба 

 

 Анкети со 
наставници и 
ученици 

 

 Порфолија на 
наставници 

 

 Записници од 
стручни активи 

 

 Увид на час 
 

 Инструмент за 
следење и 
вреднување на 
наставниот час 

 

 Записници од 
следење нагледни 
часови од колеги во 

3.2.1. Наставни форми и методи 
Најголем број од наставниците се изјаснија дека  користат разновидни наставни форми и методи што 
соодветствуваат на потребите и можностите на учениците и нивните стилови на учење. Наставниците 
користат добро испланирани и соодветни активни методи и интерактивни техники во наставата за работа 
со учениците, индивидуално, во парови, во групи или заедничка работа со целата паралелка. На овој 
начин, наставниците  успешно ги развиваат индивидуалните вештини за учење на секој ученик, како и 
вештините за соработка и комуникација. 
 

3.2.2. Употреба на ИКТ во наставата  
Во нашето училиште во  поголемиот број училници нема функционално мрежно поврзани компјутери, 
освен во кабинетот по информатика. Најголем број од наставниците се обучени за употреба на ИКТ и 
нови образовни технологии  и ги применуваат во наставата според изработени програми од 
наставниците.  
 

3.2.3. Избор на задачи, активности и ресурси 
Наставниците се изјаснија дека задачите што се работат во училиште или дома се планирани и поврзани 
со работата на учениците за време на часовите. Изборот на задачите и активностите е приспособен на 
индивидуалните образовни потреби на учениците, но и  нивните интереси за  истражување. Наставниците 
користат различни ресурси за учење и настава, не ограничувајќи се исклучиво на учебници и 
дополнителна прирачна литература. 
 

3.2.4. Приод на нставникот кон учениците 
Наставниците редовно ги споделуваат целите на наставата и очекуваните исходи од учењето 
со учениците и тие им се јасни на сите ученици во секоја фаза на учењето. Поучувањето е јасно 
и разбирливо, соодветно на возраста, потенцијалите и предзнаењата на учениците. Најголем 
број од наставниците наставата ја реализираат со различни интерактивни методи и сите ученици се 
поттикнуваат активно да учествуваат во наставата. Се промовираат различни начини 
на учење и градење на доверба меѓу наставниците и учениците.  
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стручните активи 
 

 
 

3.2.5 Интеракција меѓу наставници и ученици 
Наставниците редовно ги истакнуваат целите на наставата и очекуваните исходи од учењето со 
учениците и тие им се јасни на најголем број ученици во секоја фаза на учењето. Поучувањето е јасно и 
разбирливо, соодветно на возраста, можностите и предзнаењата на учениците. Најголем број од 
наставниците наставата ја реализираат со различни интерактивни методи и сите ученици се поттикнуваат 
активно да учествуваат во наставата. Се промовираат различни начини на учење и градење на доверба 
меѓу наставниците и учениците. Сите наставници со учениците се однесуваат на начин што промовира 
прифаќање, почитување, помош, соработка, толеранција, разбирање и доверба. 
 

3.2.6 Следење на наставниот процес 
Нашето училиште  има воведено  интерна процедура за следење на наставниот процес којашто редовно 
се применува, а секој наставник, најмалку двапати во едно полугодие е посетуван на час од директорот и  
од стручната служба. Постои практика на размена на искуства преку следење на работата од колеги од 
училиштето, преку отворени часови, стручни активи, интерактивни меѓупредметни часови и сл.. 
Резултатите од следењето се користат за подобрување на наставниот процес. 
 

3.3. Искуства на учениците од учењето 

 Прегледани 
документи 

Теми Собрани информации 

 

 Разговор со 
ученици од различни 
одделенија  

 

 Разговор со 
наставници 

 
 

 Разговор со 
родители 

 

 Програма за 
работа и извештаи од 
ученичката заедница 
  

 Анкета за 

3.3.1 Средина за учење 
Училиштето не нуди можност за кабинетска настава, но наставниците овозможуваат солидна средина за 
учење. Училниците ги прилагодуваат во пријатно и топло место за стекнување знаења. На тој начин ги 
подготвуваат учениците за сите предизвици кои доаѓаат со новото време. Исто така најголем дел од нив 
сметаат дека училниците се во уредна состојба и дека можат и тие да учествуваат со своите трудови во 
нивно разубавување.  
Трудовите на учениците се транспарентни и се изложуваат во училницата и во холот на училиштето, на 
места предвидени за таа намена. 
 
3.3.2  Атмосфера за учење 
Учениците сметаат дака начинот на кој се учи во училиштето е интересен и она што се учи е најчесто 
поврзано со секојдневниот живот. Повеќето ученици сметаат дека начинот на кој се учи во училиштето е 
интересен и со охрабрувања од страна на наставниците. Сè повеќе се мотивираат што поголем број 
ученици да земаат активна улога во самиот час. Сите ученици учествуваат во активностите на часот во 
текот на неговата реализација.  
 
3.3.3  Поттикнување на учениците за преземање на одговорност 
Учениците имаат можност да го искажат сопственото мислење, притоа почитувајќи го мислењето на 
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ученици 
 

 Увид во 
ученички досиеја 
 

 Увид во 
евиденцијата на 
стручната служба 

 
 
 

 
 
 

другите и не загрозувајќи ги основните човекови права. Нивното мислење сериозно се зема предвид при 
решавањето проблеми и при одлучувањето. Учениците иницираат активности и преземаат различни 
одговорности во училиштето (во и надвор од наставата). 
Учениците се поттикнуваат и охрабруваат да преземаат лична одговорност преку: 
-јавно искажување на своето мислење и ставови; 
-поставување и решавање на проблем ситуации; 
-активности на Часот на одделенската заедница (програма „Образование за Животни вештини“); 
-вклучување на одговорности; 
-разговори на состаноци на Одделенската заедница и Училишната заедница (решавање проблеми и 
надминување предизвици). 
  
3.3.4  Интеракција на учениците меѓусебе и со возрасните во училиштето  
Учениците сметаат дека постои соработка меѓу учениците, негува интеркултурна соработка и почитување 
на различностите. Преку организирани форми на работа се поттикнува интеракција на учениците меѓу 
себе. Учениците остваруваат добра и корисна соработка со возрасните во училиштето. Учениците и 
возрасните заеднички работат на различни проекти вонаставата и надвор од неа, притоа покажувајќи 
голем интерес и одговорност. 

3.4. Задоволување на потребите на учениците 

 Прегледани 
документи 

Теми Собрани информации 

 Разговори со 
наставници 

 Анкети со 
ученици 

 Анкети со 
родители  

 Ученички 
досиеја  

 Увид во 
евиденцијата на 
стручната служба 

 Извештаи од 
оддел. заедница и 
програма за работа 
на одд. заедница 

 Распореди на 

3.4.1.  Детектирање на образовните потреби на учениците. 
Во училиштето постои пишана процедура за идентификување на образовните потреби кај учениците. За 
секој ученик се утврдуваат неговите образовни потреби и во согласност со тоа се определуваат 
активностите, задачите, ресурсите како и програмите за дополнителна и додатна настава. 
За да ги задоволат индивидуалните потреби за учење на секој од учениците, наставниците и стручната 
служба  создадваат атмосфера на инклузивност кон сите ученици. Создаваат чувство на прифаќање и кај 
другите ученици, притоа примнувајќи најразлични техники и методи, во соработка со стручните 
соработници во училиштето. 
 
3.4.2. Почитување на различните потреби на учениците во наставата  
Секој ученик има различни потреби за учење во наставата. Најголем број од наставниците во процесот на 
поучување користат различни интерактивни техники со што им овозможуваат на учениците во согласност 
со нивните различни стилови на учење да можат на најлесен начин да го совладаат наставниот 
материјал. При оценувањето наставниците користат најразлични техники со што ги мотивираат учениците 
да учат и на тој начин да го постигнат својот максимум.  
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часови 

 3.5. Оценувањето како дел од наставата 

 Прегледани 
документи 

Теми Собрани информации 

 Дневник на 
одд. раков 

 Евидентни 
листови за 
индивидуалниот 
напредок на 
учениците 

 Користени 
инструменти за  
оценување  

 Стандарди за 
оценување 

 Портфолија на 
наставниците 

 Интервју со 
наставници и 
родители 

 Разговор со 
струч. служба 

 Дневни 
подготовки  

 Примери на 
оценети ученички 
трудови 

 Програма за 
работа на 
училиштето, 

 Кодекс за 
оценување 

 Педагошка 

3.5.1  Училишна политика за оценувањето 

Училиштето ги применува позитивните законски и подзаконски прописи што го регулираат оценувањето на 
учениците. Училиштето има дефинирана политика за оценувањето во која основна цел е да го поддржи учењето 
на секој ученик, вклучувајќи и кодекс за оценување.  
Следењето и оценувањето се планира во глобалниот годишен план, тематското-процесно планирање и 
оперативниот план за наставен час каде вклучени се целите, принципите, задачите, содржината, 
формите и методите, оценувањето и ресурсите поврзани со учењето по сите наставни предмети.  
Училиштето има усогласени критериуми за оценување по секој наставен предмет, кои се изработени 
според стандарди на БРО. За нив, учениците и родителите се навремено запознати на почетокот на 
учебната година. Во целост се почитува законската одредба за информирање на родителите за оцените 
на учениците во сите периоди на оценување. 
 
3.5.2  Методи и форми на оценување 
Од расположливите материјали кои се користат како  инструменти за оценување и од разговорите со 
наставниците се упатува на тоа дека наставникот дијагностички ги проценува силните страни, 
слабостите, знаењето и вештините пред наставата, потоа користи формативно, сумативно, оценување, 
се користат различни алатки и методи на оценување на учениците. 
Наставниците кога одбираат кои методи за оценување ќе ги користат, водат сметка кои прашања треба 
да бидат одговорени, за достапноста на ресурсите и корисноста на самите  резултати. Според 
програмата проценуваат што може да се смета дека е вредно да се идентификува и  кои информации 
моментално постојат во програмата како и кои методи за оценување се искористени за претходните 
проценки. Соодветно се применува кодесот на оценување на учениците, правилникот и критериумите 
дадени од МОН (БРО) за оценување и напредување на учениците е утврдено од водената педагошка 
евиденција, документација, од записниците на Стручните активи и записниците на Наставнички совет. 
 
 Користење на информациите од оценувањето во наставата  
Информациите од оценувањето се користат од страна на наставниците и служат за да се прилагодат 
нивните наставни стратегии, а од страна на учениците да ги прилагодат своите стратегии за учење. 
Оценувањето и учењето се неразделно причинско последично поврзани. Со тоа се обезбедуваат 
корективни инструкции,  и им се дава на учениците втора шанса да покажат успех како и за наставниците 
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евиденција и 
документација 

 Записници од 
Стручни активи, 
наставнички совет. 

за да може да ја подобрат нивната настава и да им помогнат на учениците да научат.  

3.6.  Известување за напредокот на учениците 

 Прегледани 
документи 

Теми Собрани информации 

 Увид во 
педагошката 
евиденција и 
документација 

 Анкети со 
ученици и родители 

 Електронски 
дневник 

 Евиденција за 
соработка со 
родители 

 Кодекс на 
училиштето 

3.6.1 Известување за напредокот на учениците 
Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца и 
доследно го применува. Системот вклучува редовно прибирање на информации за постигањата на 
учениците и давање транспарентна и конкретна повратна информација на родителите и учениците за 
оценката, вклучувајќи и детални препораки за подобрување на постигањата за секој ученик посебно. За 
таа цел се користат добро организирани формални и неформални средби, групни средби (за 
пренесување на информациите за паралелката во целина) и индивидуални средби (за пренесување на 
информации за конкретен ученик) со родителите. Родителите добиваат и пишани извештаи со 
информации и детали за напредокот на нивното дете по секој наставен предмет, вклучувајќи 
информации за личниот и социјалниот развој на детето (соработка со другите, почитување на разликите, 
толерантност и др.). Наставниците го водат и редовно го ажурираат електронскиот дневник, родителите 
имаат пристап до него и редовно се известуваат преку телефонски пораки. 
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Користени 
методи за 
собирање на 
податоци 

Учесници во 
собирање 
на 
информаци
и 

Собрани информации 

1.1 и 3.1 
Анкета на 
наставниците 
Kонсултации 
и помош од 
педагогот  

 
 
Лидија 
Јованчевска 
 
 
Елена 
Антонова 

1.1.1. Спроведена е  анкета на  43 наставници, Наставните планови и програми од МОН им се 
достапни на увид на сите наставници и се запознаени со нивната содржина. 
- 98 %  од наставниците ја прилагодуваат и изготвуваат својата Годишна програма според 
Наставниот план и програма од Министерството за образование и наука.  
- 95 % од анкетираните наставници, наставните планови и програми ги  реализираат во пропишаниот 
обем и редовно ги информираат родителите и учениците за планираните цели и успехот на 
учениците. 
Сите анкетирани наставници, Наставниот план и програма кој го изготвуваат пред почетокот на 
секоја учебна година содржат глобално годишно, тематско-процесно планирање за сите наставни 
часови и стандарди и критериуми. 
- 95%  прават планирања за додатна, дополнителна настава, СУА, програма за екскурзии, посети, 
домашни задачи, а само одделенските раководители изготвуваат програма за соработка со 
родителите и за часот на одделенската заедница. 
Сите наставни планови и програми навремено се доставуваат кај директорот. Директорот и 
стручните соработници вршат проверка и континуирано следење на планирањата и нивна 
реализација. 

1.1 и 3.1 
Анкета со  
Ученици  
Kонсултации 
и помош од 
педагогот  

 
Eлена 
Антонова 
 
 

1.1.2 Од 41 анкетиран ученик во училиштето, на прашањето: Дали наставниците ги запознаваат со 
НПП – 83% одговориле дека се запознаени со Наставниот план и програма. 
На почетокот на секоја учебна година, наставниците ги запознаваат учениците со Наставниот план и 
програма по секој предмет, но исто така и во текот на целата учебна година континуирано им се 
истакнуваат темите и целите кои треба да се усвојат 

1.1 и 3.1 
Анкета со 
родители 
 

 
Благица 
Србиновска 

1.1.2. Од 41 анкетиран родител:  75% се изјасниле дека се запознаени со наставните планови и 
програми по  сите предмети, а 73% дека се запознаени со имплементираните содржини од 
разни проекти: МИО, ЕКО... Родителите добиваат информации за целите од НПП  преку 
Советот на родители чии членови училиштето ги информира на  различни начини. 

1.1 и 3.1 
Интервју со 
педагог 
Анкета со 
наставници 

 
 
Елена 
Антонова 

 

1.1.3 Прилагодување на наставните програми на деца со посебни образовни потреби 
 Од интервјуто со педагогот на прашањето:  
1. Дали Наставните планови и програми се прилагодени за децата со посебни образовни 
потреби?    Дознаваме дека училиштето води грижа за задоволување на специфичните образовни 
потреби на учениците и има изготвено прилагодени програми за таквите ученици. Училиштето има 
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Лидија 
Јованчевска 

евидентирано еден ученик  со категоризација во учебната 2017/2018 год..  
Од спроведената анкета 74% од наставниците Наставната програма ја приспособуваат, изготвуваат  
според  можностите на учениците со посебни образовни потреби за дел од предметите.  

1.1 и 3.1 
Анкета со 
ученици 
 
 
Интервју со 
педагог 

 
 
 
Вера 
Стојаноска 
 
Елена 
Антонова 

1.1.4 . Избор на наставни предмети 
Од спроведената анкета на 41 ученик, на прашањето: Дали самостојно одлучуваат за изборниот 
предмет?  
- 59% од анкетираните ученици одговориле дека самостојно одлучуваат за изборниот предмет, 24% 
делумно и 17%  не одлучуваат самостојно за изборниот предмет. И во голем процент од 70% се 
задоволни од предметите што им се понудени да ги избираат. 
        Од интервјуто со педагогот дознаваме дека:  
        Училиштето има процедура за изборните предмети. Учениците одлучуваат преку анкетни 
листови заедно со родителите. Секоја година во секое одделение се нудат по три изборни предмети 
од листата, во зависност од интересот на учениците и кадарот во училиштето. 

1.1. 
Интервју со 
педагог 
 

 
 
Елена 
Антонова 

1.1.5 Планирање на активности за реализација на слободните  активности на училиштето 
Од интервјуто со педагогот дознаваме дека училиштето континуирано  нуди програми од разни  
области во рамките на слободните часови и проектните активности, а наставниците се 
прилагодуваат  на интересите и желбите на учениците.  
Во своите годишни планирања, најголем дел од наставниците вметнуваат и програми од разни 
области во рамките на слободните активности и редовната настава и тоа, содржини во рамките на 
преоктите МИО, Училиште без насилство и ЕКО – проект. 

1.1 
Интервју со 
педагог 
 
Анкета со 
родители 

 
 
Благица 
Србиновска 
 
Елена 
Антонова 

1.1.6. Реализација на проширени програми 
Проширената програма е во рамки на плановите и програмите на одделенската настава. 
Училиштето има изработено проширени програми кои подразбираат прифаќање, згрижување и 
испраќање на учениците пред и по наставните часови, во зависност од потребите на учениците. 
Досега од страна на родителите немало покренато иницијатива и потреба за реализирање на оваа 
програма, бидејќи од анкетираните родители само 17% имаат потреба од прифаќање и згрижување 
на нивните деца пред и после наставата. 

1.2 
 
 
Интервју со 
педагог 
 
 
 

 
 
 
 
 
Елена 
Антонова 

1.2.1. Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во наставните 
програми и учебните помагала 
Бидејќи нашето училиште е со мешано етничко потекло, во однос на полова и етничка припадност, 
секогаш се води сметка на  еднаква распределба, подеднакво учество на сите ученици во разни 
активности, манифестации и приредби. При изготвување на наставните планови и програми 72% од 
наставниците ги земаат во предвид различните културни и етнички карактеристики на учениците, при 
што преку одредени наставни содржини ја поттикнуваат самодовербата кај учениците, меѓусебното 
разбирање и толеранција како и недискриминацијата во однос на полова, етничка и културна 
различност.  
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1.2 
  
Анкета со 
наставници 

 
 
Лидија 
Јованчевска 

1.2.2. Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наст. планови и 
програми  
Училиштето зема активно учество на сите настани, манифестации, јубилеи, одбележувања на разни 
значајни датуми на  ниво на општината.  
Од спроведената анкета со 43 наставници 72 % ја прилагодуваат наставната програма според 
средината и условите на училиштето, онаму каде постои можност за интегрираност со потребите на 
локалната средина.  

 1.2 
Анкета со 
наставници 
Kонсултации 
и помош од 
педагогот 

 
Елена 
Антонова 
 

1.2.3. Интегрирање на општи (меѓупредметни) цели на образованието 
На прашањето: „Дали во годишната програма ги планирам и вметнувам меѓупредметните 
цели?“ (развивање на самодовербата, иницијативноста, одговорноста, почитувањето на 
различноста и основните човекови права, јакнење на свеста на учениците за припадноста на РМ 
како мултикултурно општество) 81% од 43 анкетирани наставници се изјасниле дека ги вметнуваат 
меѓупредметните цели во реализацијата на наставните програми, a 17% дека делумно ги планираат 
и вметнуваат истите. 

1.2 
 Анкета со 
претседател
от на УО и 
Совет на 
родители 
Анкета со 
наставници 

Елена 
Антонова 
 
Лидија 
Јованчевска 

1.2.4.Влијание на наставниците, родителите и социјалните партнери врз наставните планови и 
програми 
Oд 41 анкетиран родител: 31% сметаат дека наставните планови и програми треба да се изменат, но 
тие како родители немаат покренато иницијативата за измени и дополнувања на истите. 42% од 
анкетираните 43 наставници, сметаат дека НПП треба да се изменат или дополнат. Од интервјуто со 
претседателот на Совет на родители и на УО, дознаваме дека до сега до овие стручни органи нема 
поднесено иницијатива за измена и дополнување на НПП од страна на наставниците и од 
родителите.   

1.3.Анкета со 
наставници 
 

 
Вјоса Елези 
 
Ајрула Берат 

1.3.1 За секоја од воннаставните активности е изготвен план и програма за работа од страна 
на одговорниот наставник.  
Од анкетирани 43 наставници кои работат во нашето училиште, 95% изготвуваат годишна програма 
за слободни ученички активности, додатна настава, одделенски час, соработка со родителите и 
програма за екскурзии и посети. 

1.3 
 
Анкета со 
наставници 
 
 

 
Вјоса Елези 
 
Ајрула Берат 

1.3.2. Опфатеност на учениците со воннаставни активности 
91% од наставниците сметаат дека во НПП има разновидни воннаставни активности  што ги 
одразуваат потребите и интересите на учениците пред се.  
91% од анкетираните 43 наставници одговориле дека учениците, со помош и поддршка од 
училиштето и од наставниците, работат на проекти, учествуваат во манифестации, натпревари од 
различни области што се организирани на локално, национално или меѓународно ниво. 
81 % од наставниците сметаат дека секој ученик е опфатен барем во една воннаставна активност и 
се води сметка за родовата, етничката еднаквост  и социјалното потекло. 

1.3 Вјоса Елези 1.3.2. Опфатеност на учениците со воннаставни активности 
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Анкета со 
ученици 
 

 
Ајрула Берат 

На анкетното прашање „Најголем број ученици се вклучени барем во една воннаставна 
активност и се води сметка за родовата, етничката еднаквост  и социјалното потекло“, само 
44% од анкетираните 41 ученик одговориле позитивно, а 49 % од учениците сметаат дека 
„Воннаставните активности се реализираат во групи ученици од различни етнички заедници“. 
71% од учениците одговориле дела со помош и подршка од училиштето и од наставниците, работат 
на проекти, учествуваат во манифестации, натпревари од различни области што се организирани на 
локално, национално или меѓународно ниво. 

1.3 
Анкета со 
родители 

 
Вјоса Елези 
 
Ајрула Берат 

1.3.2. Опфатеност на учениците со воннаставни активности 
71% од анкетираните 41 родител сметаат дека учениците со помош и подршка од училиштето и од 
наставниците, работат на проекти, учествуваат во манифестации, натпревари од различни области 
што се организирани на локално, национално или меѓународно ниво, додека 78% сметаат дека 
учениците се вклучени во воннаставни активности според потребите и интересите и притоа се води 
сметка за различниот етнички состав. 

1.3 
Анкета со 
наставници 
 

Вјоса Елези 
 
Ајрула Берат 

1.3.3. Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата на воннаставните 
активности 
Само 30% од наставниците сметаат дека учениците учествуваат во подготвувањето на програмите 
за работа на воннаставните активности. 

1.3 
Анкета со 
ученици 

Вјоса Елези 
 
Ајрула Берат 

1.3.3. Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата на воннаставните 
активности. 
32% одговориле дека учествуваат во подготвувањето на програмите за работа на воннаставните 
активности. 

1.3 
Анкета со 
ученици 

Вјоса Елези 
 
Ајрула Берат 

1.3.4. Афирмирање на учениците и училиштето преку воннаставните активности. 

44% од учениците одговориле дека постојат и се користат средства (пр.училишен весник, радио, 
ученичко катче и сл.) за афирмирање на воннаставните активности и производите од нив 

1.3 
Анкета со 
наставници 
 

 
Вјоса Елези 
 
Ајрула Берат 

1.3.4. Афирмирање на учениците и училиштето преку воннаставните активности. 

На прашањето „Дали постојат и се користат средства (пр.училишен весник, радио, ученичко катче и 
сл.) за афирмирање на воннаставните активности и производите од нив?“, 63% од наставниците 
одговориле позитивно. 
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Анкета со 
наставници 
 

 
 
 
 
Благица 
Србиновска 

3.2 Наставен процес 
Цели: Да се провери какви се планирањата на наставниците и нивните искуства во оргнизирање  на  
наставниот  процес, кои  се  искуствата  на  учениците од  учењето, дали ги  задоволуваат  
потребите  на  учениците,  како  оценуваат и  како  ги  известуваат  родителите  за  напредокот  на  
учениците. 
На прашањата поставени во анкетниот лист за наставници добиени се следниве резултати: 
100% од наставниците се изјаснија  дека користат разновидни наставни форми и методи .  
Наставниците применуваат добро испланирани и соодветни активни методи за  работа со учениците 
индивидуално, во мали групи или со целата паралелка -  93%.  
Успешно ги развиваат индивидуалните способности за учење на секој ученик  Целосно - 83%  
Дел од наставниците, 20%  се изјасниле дека во сите училници има функционално мрежно поврзани 
компјутери, делумно 40%, не 40%. 
Најголем број од наставниците се обучени за употреба на ИКТ. Целосно - 64%  делумно 30% и не 
6%. 
Најголем број од наставниците во процесот на поучување користат различни техники со што ги 
мотивираат учениците да учат и да го постигнат својот максимум. Целосно  81%  делумно19 %. 
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Анкета со 
ученици  

 
 
 
 
Благица 
Србиновска 

3.2 Наставен процес 
На прашањата поставени во анкетниот лист за ученици добиени се следниве резултати: 
24% проценти од учениците се изјасниле дека имаат потешкотии во совладувањето на одредени 
наставни содржини, 39% немаат проблеми, а делумно имаат проблеми 37%. 
Во наставата, наставниците користат различни ресурси и приоди за учење и настава, се изјасниле 
целосно 72% а делумно 20% а останатите 8% сметаат не. 
Учениците сметаат дека  им се овозможува да работат со сопствено темпо и тоа 68% од нив, а 14% 
од нив сметаат делумно. 
Наставата се реализира со различни интерактивни методи сметаат 70% од учениците. 
Учениците  се изјасниле дека  задачите што се работат во училиште или дома се добро испланирани 
и поврзани со активностите за време на часовите во 84%. 
72% од учениците сметаат дека наставниците користат различни ресурси и приоди за учење и 
настава. 
Наставниците користат позитивни приоди да ги мотивираат учениците сметаат 80% од учениците.  
3.3 Искуства на учениците од учењето 
На прашањата поставени во анкетниот лист за ученици добиени се следниве резултати: 
44% од учениците сметаат дека училницата  и  другите  простории во училиштето се средина која 
зголемува интерес за учење, 34% делумно и не 22%.   
73% од учениците сметаат дека имаат можност да го искажат своето мислење за решавање на 
одредени проблеми за доброто на сите,  а 25% делумно и не се сложуваат 2%.  
На часовите работат со различни форми и методи и  соработуваат  меѓу себе и со возрасните во 
училиштето се изјасниле 81%, делумно 15% и не се сложуваат 4%. 
Во училницата активно учат и имаат работна атмосфера се изјасниле 74%, делумно 24% и не се 
сложуваат 2%. 

Анкета за 
родители 
 

 
 
Благица 
Србиновска 

3.2 Наставен процес 

Цели: Утврдување на квалитетот на известување за напредокот на учениците. 
На прашањата поставени во анкетниот лист за родители добиени се следниве резултати: 
Наставниците се однесуваат на начин што промовира заемно почитување, помош, соработка и 
разбирање целосно сметаат 78%, а делумно 12% од родителите, а 11% сметаат не. Наставата се 
реализира со различни интерактивни методи и техники што подразбира активно вклучување на 
учениците целосно се изјасниле 58%, делумно 29% и 13% не.   
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Анкета за 
наставници 

Анета 
Кузмановска 
 
Вера 
Стојановска 

3.4. Од вкупно 43 анкетирани наставници, 93%, од наставниците се изјаснија дека успешно ги 
развиваат индивидуалните способности за учење на секој ученик,  а со делумно се изјаснија 7%.  
37 наставници или 86%, се изјаснија дека најголем број од наставниците во процесот на поучување 
користат различни техники со што ги мотивираат учениците да учат и да го постигнат својот 
максимум,  
88%, од наставниците се изјаснија дека поминуваат повеќе обуки за унапредување на образовниот 
процес и делумно 5 наставници или 12%. 

Анкета за 
наставници 

 
 

3.5. На прашањето за наставници: Користам различни методи и инструменти за оценување и 
континуирано го следам и го оценувам напредокот на учениците.со да одговорија 43 или 100%. 
Ги оценувам постигањата на учениците со пречки во развојот согласно изготвениот  ИОП со да се 
изјаснија 36 или 84%, со не 3 или 7%, со делумно одговорија 4 наставници или 9%. 
42 наставници или 98%, се изјаснија дека целосно ги искористуваат информациите добиени од 
оценувањето за да го евалуираат и да го подобрат планирањето и спроведувањето на наставата и 
со делумно одговори 1 наставник или 2%. 

Анкета за 
наставници 

 
Анета 
Кузмановска 
 
Вера 
Стојановска 

3.6. 
34 наставници или 79%, се изјаснија дека училиштето има утврден систем за известување на 
родителите за напредокот на нивните деца и доследно го применува. со не одговори 1 наставник или 
2%, и делумно одговорија 8 или 19%. 
41 наставник или 95% од наставниците се изјаснија дека со учениците го дискутираат нивниот 
напредок и постигањата и ним им даваат редовно повратна информација, и делумно одговорија 2 
наставници или 5%. 

 

 
 
Анкета за 
родители 

 
 
 
 
Анета 
Кузмановска 
 
Вера 
Стојановска 

3.4. На прашањата поставени во анкетниот лист за родители добиени се следниве резултати: 
93% од наставниците се изјаснија дека наставниците се однесуваат на начин што промовира заемно 
почитување, помош, соработка и разбирањесо да одговорија  и делумно 7%. 
95% имаат можност да го искажат своето мислење за решавање на одредени проблеми за доброто 
на учениците. 
3.5. 81% од родителите се изјаснија дека училиштето има усогласени критериуми за оценување со 
кои учениците и родителите се целосно запознати 
3.6.  83% од родителите се изјаснија дека добиваат и пишани извештаи со информации и детали за 
напредокот на нивното дете, по секој наставен предмет, вклучувајќи информации за личниот и 
социјалниот развој на детето, 10% не и делумно 7,3%. 
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Анкета за 
ученици 

Анета 
Кузмановска 
 
Вера 
Стојановска 

3.4. 
На прашањата поставени во анкетниот лист за ученици добиени се следниве резултати: 
80% од учениците се изјаснија дека при оценувањето наставниците им посочуваат како да ја 
подобрат својата  работа и успех, 
73% се изјасниле дека наставниците ги поттикнуваат талентираните ученици да користат 
дополнителна литература и да посетуваат додатна настава.  
78% дека наставниците им помагаат кога имаат потешкотии при совладување на материјалот.  
3.5 
78% од учениците се изјаснија дека во текот на наставниот процес  наставниците  им даваат 
повратна информација   за нивната работа, напредок и постигнувања.  
68% од учениците се изјасниле дека учениците се вклучуваат во оценувањето (преку 
самооценување, меѓусебно оценување, градење критериуми, водење портфолија и сл., 20 % 
делумно.  
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Самоевалуација на училиштето: ООУ “Кирил и Методиј” - Стајковци, Скопје 

Подрачје 1. Организација и реализација на наставата и учењето 

Резултати:   

           Клучни јаки страни: 

 Целосно изготвување на НПП во согласност со Наставните планови и програми донесени од МОН и БРО; 

 Изготвување годишни глобални, тематски и дневни планирања по сите предмети и одделенија, како и програми за додатна и 
дополнителна настава, програми за СУА, воннаставни активности, екскурзии, посети, програми за соработка со родители; 

 Успешно интегрирање на еколошка едукација во наставните планови и програми од страна на наставниците; 

 Активности за развивање на еколошка свест кај учениците, наставниците и сите вработени во училиштето; 

 Можност за избор на повеќе изборни предмети кои во целост ги задоволуваат барањата и потребите на учениците; 

 Прилагоденост на НПП на спецификите на локалната средина; 

 Активно учество на училиштето во активности на локалната самоуправа; 

 Планирање и реализирање разновидни воннаставни активности кои ги одразуваат потребите и интересите на учениците; 

 Вклученост на голем број ученици во воннаставните активност; 

 Учество на учениците на локални, регионални, државни и меѓународни натпревари и други манифестации;  

 Постоење на пропишани приоди и утврдени процедури за планирање, поддршка и следење на планирањето на наставата од 
страна на директорот, стручна служба и тимот за професионален развој;  

 Навремено изготвување годишни и тематски планирања соодветни  со условите за работа во училиштето и потребите на 
учениците; 

 Целосно реализирање на изготвените годишни и глобални планирања; 

 Реализирање интегрирана настава во училиштето;  

 Користење разновидни наставни форми и методи соодветни на потребите на учениците и нивните стилови на учење; 

 Користење различни ресурси и приоди за учење и настава преку кои се задоволуваат индивидуалните образовни потреби на 
учениците; 

 Училиштето има пропишано интерна процедура за следење на наставниот процес; 

 Пропишани Стандарди и критериуми за оценување како и Правилник и Кодекс за оценување на учениците; 

 Навремено идентификување на образовните потреби на учениците, се почитуваат и задоволуваат; 

 Училиштето има дефинирана политика за следење, анализа и поддршка на оценувањето; 

 Редовно известување за напредувањето на учениците 
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      Слабости: 

 Недоволен интерес кај наставниците и родителите за покренување иницијатива за изменување и дополнување на наставните 
планови и програми одобрени од МОН;  

 Невклученост на учениците при изработката на програмите за работа на воннаставни активности; 

 Немање простории за изведување на кабинетска настава и фискултурна сала; 
 Непостоење на доволен број функционално мрежно поврзани компјутери во училниците. 

 
 

Анализа на резултатите:  евалуација на подрачјето   

            Во ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје НПП се реализираат согласно програмските документи изготвени од БРО, 
а донесени од Министерот  за образование и наука. Наставните планови и програми по сите предмети и одделенија им се 
достапни на  наставниците. Наставната програма е со интегративен пристап кон наставните содржини и корелација меѓу 
предметите. 
           Директорот и педагогот на училиштето вршат следење на навременото доставување и реализирање на планирањата од 
страна на наставниците, на нивната комплетност, соодветност со програмските документи од МОН-БРО и на нивниот квалитет. 
          Наставниот кадар користи различни начини да ги информира родителите и учениците за целите на НПП. Родителите се 
запознаени преку задолжителните родителски средби, преку индивидуални средби, отворен ден на наставниците, а учениците се 
информираат на почетокот и во текот на целата учебна година.  
           Училиштето има приспособени наставни програми по сите предмети според можностите на децата со посебни образовни 
потреби, но се води сметка и наставниците индивидуално да го организираат воспитно-образовниот процес согласно нивните 
можности и интереси. Во училиштето има изготвено проширена програма, но не се реализира  поради недоволен интерес за 
ваква програма од страна на родителите.  
          Изборните предмети во целост ги задоволуваат интересите и барањата на учениците и се реализираат во неделниот фонд 
на часови. 
          Секој од наставниците во значителен процент ги почитува разработените насоки на училиштето за вградување на 
меѓупредметните цели во сите наставни програми што се реализираат.  
 Наставниците користат различни методи и интерактивни техники за работа со учениците водејќи смета за индивидуалните 
способности на учениците. 
           Училиштето има дефинирана политика за оценувањето во која основна цел е да го поддржи учењето на секој ученик, 
вклучувајќи и кодекс за оценување. Училиштето има усогласени критериуми за оценување со кои учениците и родителите се 
целосно запознаени. 
          Се води сметка за еднаква распределба и еднакво учество на сите ученици во разни активности, манифестации, приредби 
и сл. без разлика на половата и етничката припадност. 
            Училиштето има дефинирана политика за оценувањето во која основна цел е да го поддржи учењето на секој ученик, 
вклучувајќи и кодекс за оценување, како и усогласени критериуми за оценување со кои учениците и родителите се целосно 
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запознаени. 
              При планирањата на НПП, наставниците ја вклучуваат и локалната средина преку одбележување значајни датуми, 
прослави, посета на објекти, посета на општината и сл.      
             Наставата се одвива на македонски јазик во Стајковци и на албански јазик во с. Страчинци, во две смени.   
 

Идни активности -  приоритети 

 Планирање активности на училиштето за прибирање мислења од родителите и наставниците за НПП и иницирање промена 
и дополнување до МОН и БРО; 

 Овозможување на редовна интернет врска и во подрачното и централното училиште; 

 Наставниците и стручните соработници посетиле одреден број на семинари и обуки каде се здобиле со  знаења кои ги 
користат и употребуваат во наставата. Меѓутоа потребни се обуки за детектирање на  учениците со посебни потреби и практична 
работа со нив, како и користење на посебни методи и форми во наставата според најновите стручни научни сознанија; 

 Овозможување на реализација на наставата по Физичко и здравствено образование во фискултурна сала; 
 Реализација на кабинетска настава. 

  2 
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Самоевалуација на училиштето: ООУ “Кирил и Методиј” - с. Стајковци,Скопје 

Подрачје 2: Постигнување на учениците 

 

 Оддели во рамките на подрачјето: 

 
 
2.1. Постигнување на учениците 

 

2.2. Задржување/осипување на учениците 

 

2.3. Повторување на учениците 

 

3.6 Известување за напредокот на учениците 

 

 4.4 Следење на напредокот 

 

 5.2 Промовирање на постигањата 

 
 

 
 
 
 
 
 

  2 
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Самоевалуација на училиштето: ООУ “Кирил и Методиј” -  Стајковци,Скопје 

Подрачје 2: Постигнување научениците 

Бр. Индикатори за квалитет Теми   -  Активности 

2.1  Постигања на учениците  

 Прегледани документи Теми Собрани информации 

 
 

- Годишна програма за работа 
на училиштето 

- Полугодишни извештаи за 
2016/17, 2017/18 год. 

- Годишни  извештаи за 
2016/17, 2017/18  год. 

 Извештај од работата  на 
стручната  служба 

- Одделенски  дневници  и  
главни книги 

- Анализи на успехот и 
поведението на  учениците 

по квалификациони  
периоди 

 Записници од Наставнички 
совет,   Одделенски совет, 

Училишен одбор 
Совет на родители 

 Инструменти за следењe на 
успехот и поведението  на   

учениците од I - IX одд.  низ 
цела учебна година 

2.1.1. Следење на постигањата на учениците  од различен пол,  етничка припадност по наставни 
предмети и по квалификациони периоди. 
 Со цел да  се согледаат постигањата на учениците по наставни предмети, пол и етничка припадност,  
прегледани се  извештаите  од  2016/17, 2017/18 год. и добиени се податоци за успехот  на учениците по 
наставни јазици, предмети, број  на учениците кои  го завршиле основното образованието,број на 
ученици што повторувале, број на изостаноци (оправдани и неоправдани според пол ). 
Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците по различен пол, наставен јазик и 
квалификациони периоди. Следењето на постигањата на учениците е прикажано во табелите од 
статистичкиот преглед. 
 
Следење на постигањата на учениците на  крај на учебната година од различен пол: 
    
-од годишниот извештај 2016/17 анализите покажуваат дека  учениците од женски пол од деветто одд. 
покажуваат најдобар среден успех (4.88)од централното училиште (4,67)  од женски пол од деветто одд 
и петто од подрачното училиште,најнизок среден успех(4,29)од централното од шесто одд. и (4,00)од 
четврто одд. од подрачното училиште.   
 
-учениците од машки пол во петто одд. покажале највисок успех (4.67) а најмал успех покажале 
учениците во четврто одд. (4,19)од централното училиште,а највисок среден успех (4,40)од четврто 
одд.,а најнизок  среден успех(3,00)учениците од машки пол од седмо одд.,во подрачното училиште. 
 
-Од приложените податоци можеме да заклучиме дека во 2016/2017 год. учениците од женска полова 
припадност   од четврто до деветто одд. покажуваат подобар успех од учениците од машки пол.  
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 Статистички прегледи за 
успехот на учениците по 
пол, наставен јазик , по 
наставни предмети и по 

квалификациони периоди. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Споредбени резултати за 
постигањата на учениците по 

пол на полугодие и крај на 
учебната година по наставен 

јазик. 
 
 

-Марина Јаковиќ 
- педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-од годишниот извештај 2016/17 анализите покажуваат дека  учениците од женски пол од деветто 
одд. покажуваат најдобар среден успех (4.88)  а учениците од  четврто одд. имаат најмал успех. 
(4,00)   
-учениците од машки пол во петто одд. покажале највисок успех (4.67) а најмал успех покажале 
учениците во седмо одд. (3,00). 
 
-Од приложените податоци можеме да заклучиме дека во 2016/17 год. учениците од женска 
полова припадност   од четврто до деветто одд. покажуваат подобар успех од учениците од 
машки пол.   
 
 

- Преглед на бројот на ученици во последните две учебни години 
 

учебна година 2016/17 2017/18 

наставен јазик макед. албански збирно макед. албански збирно 

број на ученици 367 98 465 367 97 464 

 
 

учебна година 

2016/17 
 
 

                  2017/18 
 

просечен успех  
 

4.40 4,47 

 

Успехот на учениците по пол 
и етнички состав во учебната 

2016/2017 год. 
  

 
Наставен јазик: 

македонски/албански  

 
ЗБИРНО 
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 македонци албанци срби роми вкупно 

Успех м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се 

Одлич
ни 

76 7
8 

15
4 

10 17 27 1 / 1 / / / 87 95 182 

Многу 
добри 

48 2
5 

73 10 11 21  / / / / / 58 36 94 

Добри 22 6 28 17 4 21 / / / / / / 39 10 49 

довол
ни 
 

/ /  1 / 1 / / / / / / 1 0 1 

Вк.поз
итивн
и 

146 1
0
9 

25
5 

38 32 70 1 / 1 / / / 185 141 326 

Со 1 
слаба 

 / / / / / / / / / / / / / / 

Со 2 
слаби 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

3 и 
повеќ
е 
слаби 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

Вк. со 
слаби 

/ / /  /  / / / / / / / / / 

ВКУП
НО 

146 1
0
9 

25
5 

38 32 70 1 / 1 / / / 185 141 326 

Среде
н 
успех 

4,3
7 

4,
6
6 

4,
49 

3,76 4,
41 

4,
06 

5,
00 

/ 5,
00 

/ / / 4,25 4,60 4,40 
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Просечен успех во паралелката  
 

Општ успех на учениците од IV-IX одд. Во учебната 2016/17 година.,Стајковци е 4,50 
Општ успех на учениците од IV-IX одд. Во учебната 2016/17 година.,Страчинци е 4,06 
Општ успех на учениците од IV-IX одд., Во двете училишта е 4,40 

- од целата анализа може да се заклучи дека во 2016/17 година,учениците на македонски 
наставен  јазик покажуваат подобри резултати за разлика од учениците на албански  
наставен јазик, а што се однесува до половата разлика во постигањата на учениците, 
женските ученици покажуваат подобри резултати за разлика од машките ученици.  

 
Наставен јазик: албански 

 

 македон
ци 

албанци срби роми вкупно 

Успех м ж с
е 

м ж се м ж се м ж се м ж се проце
нти 

Одлич
ни 

/ / / 10 17 27 / / / / / / 10 17 27 
38,57 

Многу 
добри 

/ / / 10 11 21 / / / / / / 10 11 21 
30,00 

Добри / / / 17 4 21 / / / / / / 17 4 21 30,00 
доволн
и 
 

/ / / 1 / 1 / / / / / / 1 / 1 

1,40 

Вк.поз
итивни 

/ / / 38 32 70 / / / / / / 38 32 70 
100,0 

Со 1 
слаба 

/ / / / / / / / / / / / / / / 
 

Со 2 
слаби 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

3 и 
повеќе 
слаби 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

Вк. со / / /  / / / / / / / /  / / / 
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слаби 

ВКУПН
О 

/ / / 38 32 70 / / / / / / 38 32 70 / 

Среден 
успех 

/ / /  
3,76 

 
4,41 

 
4,06 

/ / / / / /  
3,76 

 
4,41 

 
4,06 

100 

 

Просечен успех во училиштето е 4,06  
 
 

                                                  Наставен јазик: македонски 
 

 македонци албанци срби роми вкупно 

Успех м ж се м ж с
е 

м ж се м ж се м ж се проц
енти 

Одлич
ни 

76 78 154 / / / 1 / 1 / / / 77 78 155 60,5
5 

Многу 
добри 

48 25 73 / / /  / / / 1 1 48 25 73 28,5
2 

Добри 22 6 28 / / / / / / 1 1 / 22 6 28 10,9
4 

довол
ни 
 

/ /  / / / / / / / / / / /  0 

Вк.поз
итивни 

146 10
9 

255 / / / 1 / 1 / / / 147 109 256 100 

Со 1 
слаба 

 / / / / / / / / / / /  / / / 

Со 2 
слаби 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

3 и 
повеќе 
слаби 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

Вк. со 
слаби 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 
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ВКУПН
О 

146 10
9 

255 / / / 1 / 1 / / / 147 109 256 100 

Среде
н 
успех 

4,37 4,6
6 

4,49 / / / 5,0
0 

/  
5,0
0 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
 

4,37 4,66 4,50 / 

 

Просечен успех во училиштето е  4.50 
 
-од целата анализа може да се заклучи дека во 2016/2017 година учениците на македонски  
наставен јазик покажуваат подобри резултати за разлика од учениците на албански наставен 
јазик, а што се однесува до половата разлика во постигањата на учениците, женските ученици 
покажуваат подобри резултати за разлика од машките ученици. 
 

 

Успех на учениците по пол на крајот од учебната 2016/17 година: 
 
  Машки % Женски % Вкупно 

одлични 76 52,05% 78 71,56% 154 

многу  
добри 

48 32,88% 25 22,94% 73 

добри 22 15,06% 6    5,50 28 

доволни / / /        / / 

Вкупно 146 100% 109 100% 255 

Среден 
успех 

4,37 / 4,66 / 4,46 
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- споредбени резултати за 
успехот на учениците од  
одделенска и предметна 

настава по наставен јазик и 
збирно. 

-Марина Јаковиќ - педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Од прикажаните податоци  за успехот на ученицие по пол на крајот од учебната 2016/2017год. 
Може да се заклучи дека учениците од женска полова припадност имаат постигнато поголем 
среден успех(4,66) од машките(4,37) 

Успех на учениците по пол на крајот од учебната 2017/18 година: 
  Машки    % Женск

и 
   % Вкупно 

одлични 81 39,55 100 63,88 181 

многу  
добри 

69 39,55 36 27,08 105 

добри 18 19,77 
 

10 9,03 28 

доволни / / 
 

/ / / 

Со една 
слаба 

/ / / / / 

Вкупно 168 54,46 147 44,31 315 

Среден 
успех 

4,38 / 4,59 / 4,47 

 

 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

одлични мн.добри добри доволни 

машки 76 48 22 0 

женски 78 25 6 0 

76 

48 

22 

0 

78 

25 

6 
0 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

од
ли
чн
и 

мн.
до
бр
и 

до
бр
и 

до
во
лн
и 

машки 81 69 18 0 

женски 100 36 10 0 

81 

69 

18 

0 

100 

36 

10 

0 
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Од прикажаните податоци  за успехот на учениците по пол на крајот од учебната 2017/2018 год. 
Може да се заклучи дека учениците од женска полова припадност имаат постигнато поголем 
среден успех(4,59) од машките(4,38) 
 
-  од анализата на годишниот извештај за постигањата на ученици по наставен јазик во учебната  
2017/2018год. може да се заклучи дека: 
 
- од учениците на македонски наставен јазик најдобри резултати постигнале учениците од петто 
одделение  (4,68) а најслаб успех учениците од седмо одделение (4,43). 
-од учениците на албански наставен јазик најдобри резултати постигнале учениците од деветто 
одделение  (4,45) а најслаб успех учениците од осмо одделение (3,76). 
 
Од следнава анализа може да се заклучи дека учениците од  македонски наставен јазик имаат 
подобар среден успех(4,56) за разлика од учениците на  албански наставен јазик (4,18).  
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-Споредбени резултати за 
успехот на учениците  при 

премин од едно одделение во 
друго по предмети и наставен 

јазик. 
Марина Јаковиќ - педагог 

 
( Прегледите, табелите и 

графиконите за споредбените 
резултати за успехот на 
учениците ги  подготви 

педагогот- Марина Јаковиќ). 
 
 
 
 
 
 
 

 

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОДДЕЛЕНСКА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА И ЗБИРНО ПО УЧЕБНИ 
ГОДИНИ  И  ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ: 2016/2017и  2017/2018 год. 

1. Збирно – Македонски – Албански 

                                                                        

       

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

2016/2017 2017/2018 

IV- V 4,15 4,25 

VI-IX 3,91 4,54 

IV-IX 4,4 4,47 
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2. Aлбански наставен јазик 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

2016/2017 2017/2018 

IV- V 4,07 4,25 

VI-IX 3,91 4,47 

IV-IX 4,04 4,54 
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Mакедонски наставен јазик : 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

2016/2017 2017/2018 

IV- V 4,18 4,62 

VI-IX 4,37 4,18 

IV-IX 3,97 4,54 
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Средниот успех на учениците на ниво на училиште по наставни јазици и збирно 

на крајот од учебната  2016/2017 и 2017/2018 г. 

 

 Учениците од  македонска настава покажуваат подобар  успех (4,37 ; 4,56 )  од  учениците 
албанска настава од (4,04 ; 4,18  );Подобар среден успех имаат учениците на македонски наставен 
јазик за разлика од учениците на албански наставен јазик. 

 

 

 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

4,6 

2016/2017 2017/2018 

макед.настава 4,37 4,56 

албан.настава 4,04 4,18 

збирно 4,27 4,47 
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Споредбени резултати од преминот од одделенска во предметна настава по 
предмети и по наставен јазик: 

македонски наставен јазик: 

V- одделение-на крајот од учебната 2016/17  година  

VI- одделение – на крајот од учебната 2017/18 година 

 

Споредбените резултати од преминот на учениците од одделенска во предметна настава на 
македонски наставен јазик учениците од 5-1 /6-1 одделение. ,покажуваат  намалување на успехот 
по предметите(македонски,математика,англиски јазик),а подобрување на успехот по 
предметите(природни науки,ликовно образование,музичко,ТО), физичко образование се задржал 
како и претходно. 

  Кај учениците од 5-2/6-2 одделение подобрување на успехот има по предметите (англиски јазик, 
природни науки,ТО), а намалување на успехот по следниве предмети (математика , ликовно, 
македонски јазик, физичко) ,музичко образование се задржал како и претходно. 
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V-1 2016/2017 4,63 4,42 4,53 4,42 4,53 4,47 4,63 5   4,68 4,84       

VI-1 2017/2018 4,58 4,32 4,21 4,63 4,32 4,95 5 5 4,35 4,74   4,89 4,37 4,53 

V-2 2016/2017 4,6 4,25 4,25 4,25 4,6 4,85 4,65 5   4,45 5       

VI-2 2017/2018 4,5 4,45 4,1 4,4 4,2 4,6 4,65 4,95 4,2 4,6   4,8 4,45 4,2 
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Албански наставен јазик 

V-  одделение – на крајот  од учебната 2016/17 година                                                                                                  
VI – одделение – на крајот од учебната 2017/18 година 

 

Споредбените резултати од преминот на учениците од одделенска во предметна настава на 
албански наставен јазик 5-3/6-3 покажуваат  намалување на успехот по предметите: албански 
јазик, македонски јазик, англиски јазик,математика, физичко,ТО, а  покажуваат зголемен успех по  
предметите ликовно  и музичко,успехот по природни науки се задржал како и претходно. 
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V-3 2016/2017 4,09 3,45 3,64 4 4,09 4,09 4,36 4,27 4,91   4,45     4,36 

VI-3 2017/2018 3,64 3,27 3,27 3,82 4,09 3,91 5 5 4,82 3,91 4,18 3,73 3,55   
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-Одделенски дневници 
-чек листи, аналитички и 

евидентни листи. 
-Главна книга 

-Записници од одд Одделенски 
и Наставнички совет 

-Полугодишен и Годишен 
статистички извештај 

-Одржани  дополнителни  
часови  запишани во 
одделенскиот дневни 

-Записници од одржана 
додатна и дополнителна 

настава 
- награди, признанија, дипломи, 

пофалници, билтени 
- Досиеја на ученици 

 
 
 
 
 

2.1.2 Подобрување на постигања  од различен пол,етничка припадност  и јазикот на наставата.  
 
Училиштето планира и превзема конкретни активности за континуирано подобрување на постигањата на 
учениците од различен пол и етничка припадност.Постигањата на учениците ќе се подобрат преку 
примена на современи наставни методи и техники, современи наставни средства (компјутери, лаптопи, 
ЛЦД-проектор), преку редовно држење на додатна и  дополнителна настава, диференцирани задачи, со 
зголемување на соработка помеѓу наставниците како во одделенска така и во предметна настава, преку 
систематско следење на успехот на учениците, постојано добивање повратна информација од 
учениците со самооценување, консултативни разговори со педагогот, сеопфатна соработка со 
родителите (почести средби, разговори, почести анкети за мислењето на родителот за различни теми), 
преку учество на натпревари, како и примената на пофалби и награди кои се од големо значење за 
подобрување на постигањата на учениците. 
 
2.1.3  Идентификација на учениците со потешкотии во  учењето,  на надарените  
          ученици  и на учениците со посебни образовни потреби 
 
Идентификација на ученици со тешкотии во учењето, на надарени ученици и ученици со посебни 
образовни потреби го вршат наставниците како и педагогот,психологот и дефектологот  во училиштето. 
Предметните наставници преку реализација на програмите доаѓаат  до сознанија дека  има  ученици со 
потешкотии во совладување на програмата ( несовладување на буквите,неповрзување на 
истите,проблеми при читањето,намалена концентрација  како и  говорни проблеми) .Се изнаоѓаат 
начини за работа со тие ученици преку разговори со стручната служба, директорот и колегите (најчесто 
со зголемен број на дополнителни часови, индивидуализиран и диференциран пристап во работата со 
овие деца). 
Според евиденцијата во училиштето  има категоризирани ученици со посебни потреби,и како такви  
можеме да ги евидентираме, ги третираме како  ученици со посебни потреби  кај кои редовно се следи  
напредокот и постигнувањата. Со овие ученици  наставниците прават напори  да работат со 
индивидуален пристап и во соработка со стручната служба на училиштето  се изнаоѓаат начините и 
факторите што влијаат за  нивните потешкотии во учењето.Доколку се идентификуваат семејни 
проблеми или воспитна запуштеност кај овие ученици, во одредени ситуации се посетуваат овие 
семејства од страна на одделенските наставници и стручната служба,а по потреба се соработува и  со 
социјалните работници. 
За следење на напредокот на учениците кои покажуваат послаби резултати како и учениците со посебни 
потреби  се одржуваат и средби со родителите, а по потреба се соработува и со Заводот за ментално 
здравје. Програма за работа со ученици со посебни потреби има. 
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- Анкетни листови  за ученици 

со слаб успех подготвени и 
спроведени од педагогот 

 
Прегледи за следење на 

успехот по паралелеки по 
квалификациони периоди 
-Педагог- Марина Јаковиќ 

 
-Споредбени резултати за 
успехот на учениците  при 

премин од еден во друг циклус  
(од одделенска во предметна 
настава ) и по наставен јазик. 

Марина Јаковиќ - педагог 

За напредокот на надарени ученици се води посебна документација, се чуваат папки со изработени 
материјали - подготовки за разни натпревари,  конкурси, манифестации,  се држат часови за додатна 
настава  пред натпревари. 
 
 
2.1.4 Подобрување на постигањата  на учениците преку редовната  и дополнител- 
          ната  / додатната настава 
Наставниците во текот на учебната година по обработени теми ги следат во континуитет постигањата и 
резултатите на учениците преку чек листи, аналитички и евидентни листи. 
Предметниот  наставник организира  дополнителни часови  со послабите ученици со цел  за 
подобрување на успeхот. 
За учениците кои постигнуваат повисоки резултати и пројавуваат посебен интерес се организира 
додатна настава. 
Тука треба да нагласиме дека за реализација на дополнителната и  додатната настава  наставниците 
истакнуваат дека  наидуваат на објективни проблеми, како што се просторни и временски(доаѓање на 
друга смена вo исти училници и др.) 
Педагогот на училиштето врши анкетирање на учениците од петто до деветто одделение за причините 
за слабиот успех на послабите ученици. 
  
 
2.1.5. Следење на постигања на учениците при премин од еден во друг циклус и од едно до друго 
ниво на образование 
 
Анализите за успехот на учениците покажуваат дека успехот на учениците во петто одделние е подобар 
за ралика на истите ученици во шесто  одделение во паралелките  со настава на македонски наставен 
јазик, а во ПУ на албански наставен јазик учениците во петто одделение деветтолетка имаат подобар 
успех од истите ученици во шесто одделение  по сите предмети.  
За следење на учениците при премин од основно во средно образование нема анализа бидејќи нема 
податоци за успехот на  нашите ученици  во средните училишта. 
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2.2 Задржување / осипување на учениците 

              Прегледани документи Теми Собрани информации 

 Програма за работа на 
училиштето 

 Извештаи од стручната служба 

 Список на деца од реонот што 
треба да се запишат во прво 
одделение 

 Анализа на опфатот (Стручната 
служба) 

 Полугодишни  и Годишни 
извештаи 

 Одделенски дневници 

 Записницои од Одделенски и 
Наставнички совет 

 Разговор со педагог,  директор и 
наставници 

 Записници од средби со 
родители и локална самоуправа 

 Одделенски дневници и Главни 
книги (осипување-изостанување 
од настава) 

 Увид во педагошката 
документација 

 Евиденција на заминати или 
новодојдени ученици 

 табели – прегледи за редовноста. 

 Опфатност на учениците 
Во училиштето се опфатени сите  училишни обврзници од МЗ Стајковци во соработка со 
надлежните инаституции и локалната самоуправа. Исто е и  во подрачното училиште во с. 
Страчинци и МЗ Страчинци.  
10.2.2 Редовност во наставата 
Според табеларните извештаи за редовноста на учениците според пол и јазик на наставата во 
последните две учебни години може да се види дека нема голема отсутност од наставата. Така во 
учебната 2016-2017 год. има 3897 оправдани и 168  неоправдани изостаноци.Во 2017-2018 год. 
има 3831 оправдани и 60 неоправдани изостаноци. 
Оправданите изостаноци се направени од ученици кои поради здравствени причини подолго време 
биле отсутни од наставата. Неоправданите изостаноци повеќе се направени од машките ученици и 
тоа од разни причини: неподготвеноста за часот, доцнење на часови и др. Навреме се преземаат 
конкретни мерки и активности за подобрување на редовноста на учениците во наставата и тоа: 
повикување на родителите на разговор од страна на наставниците, како и разговор и советодавна 
работа  со стручниот соработник. 
 
Преглед на вкупниот број изостаноци по одделение и пол во учебната 2016/2017 година: 

    З   Б   И   Р   Н   О 
учен 
ици 

просе
к 
по У. одд. 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ ВКУПНО 

  мaк aлб се мак aлб се мак алб се вк.   

I 171 49 220 544 / 544 715 49 764 41 1,39 

II 420 43 463 / / / 420 43 463 55 5,62 

III 323 60 383 / 6 6 323 66 389 43 9,05 

IV 290 124 414 / 6 6 290 130 420 46 9,13 

V 521 130 651 / 1 1 521 131 652 50 13,04 

I – V 
172

5 406 2131 544 13 557 2269 419 2,688 235 7,77 

VI 270 148 418 4 36 40 274 184 458 75 6,11 

VII  43 188 231 2 16 18 16 204 220 41 5,37 

VIII 126 234 360 / 19 19 126 253 379 61 6,21 
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IX 420 230 650 / 73 73 420 303 723 53 13,67 

VI- IX 859 800 1659 6 144 130 865 944 1780 230 7,74 

I - IX 
258

4 1206 3790 550 157 707 3134 1363 4507 465 9,69 

учениц
и 367 98 465         

просек 7,04 12,31 8,15 
64,4

1 1,60 1,54 8,54 13,91 9,69 9,69  

 
Вкупно се направени од I – IX одделение 4507 изостаноци, од кои 3790 оправдани и 707 
неоправдани. Просек на изостаноци по ученик е 9,69  и тоа 8,15 оправдани и 1,54 неоправдани.   
 

Преглед на вкупниот број изостаноци по одделение и етнички состав во 
учебната 2017/2018година: 

  
  З   Б   И   Р   Н   О учен 

просе
к 

оддел
ен. 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ ВКУПНО ици 
по У. 

  Мак. Алб. вк. Мак. Алб. вк. Мак. Алб. вк. вк.   

I 192 36 228 / / / 192 36 228 52 4,38 

II 309 101 410 / / / 309 101 410 43 9,53 

III 490 36 526 / 5 5 490 41 531 55 9,65 

IV 670 76 746 / / / 670 76 746 43 17,35 

V 303 226 529 / / / 303 226 529 46 11,50 

I – V 1964 475 2439 / 5 5 1964 480 2444 239 10,23 

VI 154 185 339 2 2 4 156 187 343 50 6,86 

VII 184 139 323 2 13 15 186 152 338 74 4,57 

VIII 70 153 223 / 28 28 70 181 251 40 6,28 

IX 98 409 507 4 4 8 102 413 515 61 8,44 

VI- IX 506 886 1392 8 47 55 514 933 1447 225 6,43 

I -IX 2470 1361 3831 8 52 60 2478 1413 3891 464 8,39 

просе
к 6,73 14,03 8,26 0,02 0,54 0,13 6,75 14,57 8,39   
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Вкупно се направени од I – IX одделение 3891 изостаноци, од кои 3831 оправдани и 60 
неоправдани. Според етнички состав 2478 изоатаноци се направени од ученици од 
македонска националност и 1413 од ученици од албанска националност. 
Просек на изостаноци по ученик е 8,39 и тоа 8,26 оправдани и 0,13 неоправдани.       
Според етнички состав направени се 6,75 изостаноци по ученик од македонска 
националност и 14,57 изостаноци по ученик од албанска националност.  
Заклучок:Оправданите изостаноци се во поголем број  во предметна за разлика во 
одделенска настава, а неоправданите изостаноци најголем број се во предметна настава  
вкупно 55  во предметна ,од кои  47 се во ПУ Страчинци.  
 

Преглед на изостаноци по учебни години: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Што се однесува на редовноста во наставата, состојбата  е задоволителна според бројот на 
изостаноците. 
 
 Осипување на учениците  
 
Во учебната 2016/2017 година нема осипување на ученици ниту во централното ниту во 
подрачното училиште. Во учебната 2017/2018 година нема осипување на ученици од централното  
училиште,додека има осипување на една ученичка во подрачното училиште. 
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2.2.4.    Премин на ученици од едно училиште во друго 
 
- Од нашето училиште во друго училиште има преминување на ученици при што е запазена 
постапката за премин на ученици во друго училиште со преведница согласно законот за основно 
образование. Според податоците од стручната служба во учебната 2016/2017 од нашето училиште 
во други училишта преминале  четири ученика, а во учебната 2017/2018 година преминале четири 
ученици. 
- Од други училишта во нашето училиште во учебната 2016/2017 дошле седум ученика, а во 
учебната 2017/2018 година дошле два ученика.  

2.3 Повторување  на учениците 

              Прегледани документи Теми Собрани информации 

- Анализа на успехот во период од 2014 до 
2016 год.    ( стручната служба) 

- Увид во педагошката документација 
- Евиденција на ученици и податоци од 

стручната служба  
- Одделенски Дневници 
- Матични книги 
- Извештаи 
- Статут на училиштето 

  
2.3.1.Ученици што не ја завршуваат годината: 
 
Сите ученици (100%) ја завршуваат учебната 2016/2017 година, односно образовниот циклус. За 
ова сведочат анализите од последните годишни извештаи, каде што не се појавува ученик што ја 
повторувал годината. 
Сите ученици (100%) ја завршуваат учебната 2017/2018 година, односно образовниот циклус. За 
ова сведочат анализите од последните годишни извештаи, каде што не се појавува ученик што ја 
повторувал годината. 
 

  2 



ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје                               Самоевалуација на  училиштето ( 2016/17 – 2017/18 год.) 

 

 

Користени методи за 
собирање на податоци 

Учесници во 
собирање на 
информации 
(Реализатори) 

Собрани информации 

2.1 
 
   
   
  
 

 
 
 
 
Педагог 
Марина Јаковиќ 

 
 2.1.4 Подобрување на постигањата  на учениците преку редовната  и дополнител- 
          ната  / додатната настава 
 
За подобрување на постигањата на учениците,освен редовната се изведуваше дополнителна 
настава за учениците кои што покажуваат послаб успех по одделени предмети од II-IX 
одделение и додатна настава за талентирани и надарени ученици од II-IX одделение. 
Во редовната настава постигањата на учениците ќе се подобрат преку примена на современи 
наставни методи и техники, современи наставни средства (компјутери, лаптопи, ЛЦД-
проектор), преку редовно држење на додатна и  дополнителна настава, диференцирани 
задачи, со зголемување на соработка помеѓу наставниците како во одделенска така и во 
предметна настава, преку систематско следење на успехот на учениците, постојано добивање 
повратна информација од учениците со самооценување, консултативни разговори со стручна 
служба(педагог,психолог и дефектолог), сеопфатна соработката со родителите (почести 
средби, разговори, почести анкети за мислењето на родителот за различни теми), преку 
учество на натпревари, како и примената на пофалби и награди кои се од големо значење за 
подобрување на постигањата на учениците. 
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Подрачје 2: Постигнување на учениците 
 

 
Резултати:   

 
Клучни јаки страни: 
 

 Наставниот кадар професионално ја врши својата работа и постигнува голем успех во работата со учениците. 
-     Објективно се оценуваат постигнувањата на учениците без разлика на половата и етничката припадност.  
-     Секое тримесечие се прави анализа на успехот и поведението на учениците  и се врши врши споредба 
      со претходното тримесечие или претходната учебна година. 

 Постои соработка  меѓу учениците, наставниците, стручната служба и родителите. 
-    Се планираат и реализираат повеќе родителски средби во текот на учебната година. 
-     Континуирано следење на редовноста на учениците.  
-     Наставници и  стручната служба во училиштето редовно ги следи учениците кои имаат  
      потешкотии во учењето и ученици со посебни потреби.  

 Наставниците имаат изградено  критериуми и стандарди за оценување на постигнатиот успех на учениците. 

 Редовно учествуваат на општински, градски и државни натпревари пришто постигнуваат добри резултати. 

 Сите ученици го завршуваат образованието, нема повторувачи и нема осипување на учениците од учлиштето. 

 Наставниот кадар,  учениците и родителите се задоволни од постигнатиот успех. 
 
Слабости: 

 Учениците од машкиот пол покажуваат послаб успех од учениците од женскиот пол.  

 Нема доволно простории за реализирање на воннаставни  ученички активности. 

 Нема доволно нагледни средства за осовременување на наставата. 

 Недостиг на финансиски средства за збогатување на фондот на лектири, енциклопедии и стручна литература. 
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Анализа на резултатите:  евалуација на ова подрачје   

           Наставниците ги следат постигањата на учениците и од направената анализа на успехот на учениците од прво до девето 
одделение, може да се види дека успехот е на завидно ниво.Според податоците успехот на учениците во изминатите две години 
изгледа вака. Во учебната 2016-2017 година средниот успех на учениците од четврто до петто одделение е (4,15) од шесто до 
деветто одделение е (3.91), а од четврто до деветто одделение е (4.4). Во учебната 2017-2018 успехот изгледаше вака од четврто до 
петто одделение (4,25),од шесто до деветто (4,54) и од четврто до деветто (4,47).Учениците од прво,второ и трето одделение беа 
описно оценети.          
   
Овој успех е збирно за двете училишта и за Стајковци и за Страчинци. Училиштето континуирано ги следи постигањата на 
учениците , прави анализа и споредба на успехот и поведението на секое тримесечие, изработува полугодишен и годишен 
извештај за својата работа. Постигањата по полова припадност покажуваат дека учениците од женскиот пол постигнуваат подобар 
успех од учениците од машкиот пол . 
          Учениците со потешкотии во учењето се прифатени и се вложуваат напори тие успешно да се интегрираат. Во училиштето не 
постои посебен тим за работа со ученици со посебни потреби. Учениците се идентификуваат од страна на наставниците и 
стручната служба. За учениците кои имаа потешкотии во учењето се изведуваше дополнителна настава со индивидуален пристап 
во работата на наставниците со цел да им се помогне за подобрување на нивниот успех,и соработката со родителите беше 
поголема. 
         Учениците кои покажуваат поголеми резултати се организира додатна настава со цел да се прошират нивните знаења и 
поттикнување и развој на творечките и креативни способности. Подобрување на успехот се постигнува преку мотивација, разни 
активности ( секции истражувања, радио и ТВ емисии, посета на разни установи, натпревари, компјутери, настава во природа, 
користење на разни форми на работа, групна,индивидуална и работа во парови).  
Учениците редовно добиваат информации од наставниците за нивниот напредоок во учењето и при формирањето на крајната 
оценка се почитува и нивното мислење. Во подолг период училиштето остварува континуирано солиден успех.  
          Во последните две години нема осипување на ученици  ниту во централното ниту во подрачното училиште. 
          Училиштето ја почитува постапката за премин од едно училиште во друго така што сите испишани ученици имаат 
преведница, а за секој ученик постои повратна информција каде е запишан. 
          Нема повторување на ученици. Причина за тоа е целосно реализирање на наставната програма,целосно ангажирање на 
наставниците во реализирање на програмата и совладување на наставниот материјал, добрата соработка со стручната служба и 
со родителите. 
       Во училиштето се опфатени сите ученици,училишни обврзници во тековните учебни години од месните заедници Стајковци и 
Страчинци.  
      За подобрување на редовноста на учениците се превземаа педагошки мерки: опомени,писмени казни, соработка со 
родителите. 
      Овие податоци се однесуваат за двете училишта. 
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Идни активности:  Приоритетни потподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој 
на училиштето. 

 Доопремување на училиштето со компјутерска опрема и други нагледни средства за осовременување на наставата. 

 Подобрување на квалитетот на додатна и дополнителна настава  

 Збогатување на библиотеката со лектирни изданија, лексикони, енциклопедии и стручна литература за наставници 

 Намалување на изостаноците кај учениците. 

 Обука на наставниците за работа со ученици со потешкотии во учењето и помош од стручни лица  

 Изградба на фискултурна сала 
РАБОТНА ГРУПА: Адријана Сандева, Марина Јаковиќ, Ели Чочова, Марина Димоска, Сание Ганиу, Имране Кривца 
 

Методи кои се користени Учество: кој беше вклучен во 
собирање на овие информации 

Информации  кои  се собрани 

♠  Анкетен лист за ученици 
♠  Разговор 
♠  Набљудување 

 
♠  Педагог на училиштето 
    (Марина Јаковиќ) 
♠  Тим на наставници одговорни     

          за ова подрачје : 
         
          Адријана Сандева 
          Ели Чочова 
          Марина Димоска 
          Сание Ганиу 
          Имране Кривца 
           
 

 

Анкетирани се 39 ученика од кои 29 македонци, 
10 албанци. 
 
На прашањето ,, Наставниците вe насочуваат како 
да ја подобрите вашата работа во наставниот 
процес. ,,  
 (79,49%) одговориле Сосема точно, (17,95%) 
одговориле Точно во најголем дел, (2.56% ) 
Одговориле: Делумно точно , (0%) Одговориле Не е 
точно  
 
На прашањето ,,Задоволен сум од начинот на 
оценување и навремено соопштување на оценката 
од страна на наставниците,,  
  (51,28%) одговориле Сосема точно,(41,03%) 
одговориле Точно во најголем дел, (7,69%) 
Одговориле: Делумно точно и (0%) Одговориле Не е 
точно. 
 
На прашањето ,, Наставниците ве запознаваат со 
тоа што ќе оценуваат и како ќе ве оценуваат по 
одредени наставни предмети ,, 
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 (51,28%) одговориле Сосема точно, (48,72%) 
одговориле Точно во најголем дел, (0% ) Одговориле 
Делумно точно и (0%) одговориле Не е точно.  
 
На прашањето ,,Задоволен сум од постигнатиот 
успех во паралелката,, 
 (46,15%)одговориле Сосема точно,(48,72%) 
одговориле Точно во најголем дел,( 5,13 % ) 
Одговориле Делумно точно и ( 0%) одговориле  Не е 
точно. 
 
На прашањето,,Задоволен сум од односот наставник 
– ученик. ,, ( 74,36 %) одговориле Сосема точно,  ( 
23,08 % ) одговориле Точно во најголем дел, (2,56 %) 
Одговориле Делумно точно и ( 0%) одговориле  Не е 
точно. 
 
 
На прашањето: Што оценуваат наставниците? 

 стекнати знаења одговориле (84,62 %) 

 процесот на учење одговориле ( 43,59%) 

 претходните знаења одговориле (25,64%) 

 активноста на часот одговориле (61,54 %) 

 вештини и способности одговориле (33,33%) 

 
На прашањето: Кога оценуваат наставниците?  

 после секоја тема одговориле ( 46,15%) 

 секојдневно и континуирано (69,23% ) 

 повремено или ретко (2,56%  )  
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♠  Анкетен лист за наставници 
♠  Разговор 

♠  Набљудување 

♠  Педагог на училиштето 
    (Марина Јаковиќ) 
♠  Тим на наставници  одговорни     

          за ова подрачје : 
           
          Адријана Сандева 
          Марина Димоска 
          Имране Кривца 
          Ели Чочова 
          Сание Ганиу 
 
 

Анкетирани  се вкупно 35 наставника од кои 25 
македонци и 10 албанци 
 
На прашањето,,Го следам и евидентирам 
напредокот на секој ученик,, 
 (71,43%)одговориле Сосема точно,(28,57%) 
одговориле Точно во најголем дел,  (0% ) 
Одговориле Делумно точно и  ( 0 %) одговориле  Не 
е точно  
 
На прашањето ,, Анализите на успехот на учениците 
во текот на секоја учебна година можат да 
придонесат за подобрување на успехот во наредната 
година,, 
 (51,43%)одговориле Сосема точно,(48,57%) 
одговориле Точно во најголем дел,  (0% ) 
Одговориле Делумно точно и  (0%) одговориле  Не е 
точно  
 
На прашањето,,При планирањето на наставните 
содржини ги користите резултатите од извештајот за 
успехот и поведението на учениците од претходната 
година. ,, 
 (25,71%)одговориле Сосема точно,(57,15%) 
одговориле Точно во најголем дел,  (8,57% ) 
Одговориле Делумно точно и (8,57%) одговориле  Не 
е точно  
 
На прашањето,,Диференцираниот пристап кон секој 
ученик влијае врз постигнатиот успех ,, 
 (34,29%)одговориле Сосема точно,(54,28%) 
одговориле Точно во најголем дел,  (11,43,% ) 
Одговориле Делумно точно и  (0 %) одговориле  Не е 
точно  
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На прашањето,,Примената на ИКТ во наставата 
овозможува учениците да постигнат подобар успех ,, 
 (8,57%)одговориле Сосема точно,(51,43%) 
одговориле Точно во најголем дел,  (40,00% ) 
Одговориле Делумно точно и  (0 %) одговориле  Не е 
точно  
 
 
На прашањето: Што оценувате? 

 стекнати знаења одговориле (82,86%) 

 процесот на учење одговориле (48,57%) 

 претходните знаења одговориле (54,28%) 

 активноста на часот одговориле (94,28%) 

 вештини и способности одговориле (57,14%) 
 

 
На прашањето: Кога оценувате? 

 после секоја тема одговориле (34,29%) 

 секојдневно и континуирано  одговориле (85,71%) 

 повремено или ретко  одговориле (2,86%) 
 

На прашањето: Кои нормативни акти најмногу 
влијаат при оценувањето на постигањата на 
учениците: 

 Стандардите и критериумите за оценување 
одговориле (82,86%) 

 Закон за основно образование одговориле 
(8,57%) 

 Наставните планови и програми одговориле 
(22,86%) 

 
На прашањето: За да го подобрите напредокот на 
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учениците со посебни образовни  и со емоционално-
социјални потешкотии најчесто соработувате со: 

 стручните соработници одговориле (88,57%) 

 родителите одговориле (45,71%) 

 Заводот за ментално здравје одговориле (2,86%) 

 други институции одговориле (0%) 
 

На прашањето: Наведете ваши предлози и сугестии 
за подобрување на постигањата на учениците: 
наставниците ги дале следниве преслози и 
сугестии:  
-Индивидуална настава 
-Намалување на бројот на ученици во паралелка; 
-Намалување на фондот на часови, преобемна 
програма, преоптеретеност која води до 
одбивност кон училиѓтето; 
-да се намали фондот на часови; 
-Родителите да им посветат повеќе време на 
своите деца во врска со учењето; 
- Бројот на ученици од 15-20 во паралелка, да се 
постави проектор и табла во секоја училница за 
полесно спроведување на ИКТ, да се вклучат 
едукативни- документарни филмови во 
наставата; 
-Кабинетска настава 
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3.6.  Известување за напредокот на учениците 
 

Прегледани 
документи 

Теми  -  Собрани информации  
 

-Увид во педагошка 
евиденција и 
документација; 
-Анкети  со 
родители;  
 
-Евиденција на 
наставници за 
оставарени средби и 
соработка со 
родители во 
одделенкиот 
дневник; 
- Инструмент за 
следење и 
вреднување на 
работата на 
наставникот за 
оценувањето на 
напредокот на 
учениците 
-електронски 
дневник 

 
3.6.1  Известување на родителите за напредокот на учениците 
 
 
Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца и доследно го 
применува. Системот вклучува редовно прибирање информации за постигањата на учениците и давање 
транспарентна и конкретна повратна информација на родителите и учениците за оценката, вклучувајќи и детални 
препораки за подобрување на постигањата за секој ученик посебно. За таа цел се користат формални и 
неформални средби, групни и индивидуални средби со родителите, кои се добро организирани и на кои јасно се 
пренесуваат информациите. Родителите добиваат и пишани извештаи со информации и детали за напредокот на 
нивното дете по секој наставен предмет, вклучувајќи информации за личниот и социјалниот развој на детето. Од 
родителите се бара да дадат своја повратна информација по извештајот по што се преземаат соодветни 
активности согласно гледиштата на родителите во однос на постигањата и напредокот на нивните 
деца.Родителите редовно се информирани за напредокот на нивните деца.Наставниците редовно прибираат 
информации за постигнувањата на секој ученик. Информациите за постигањата на учениците, наставниците 
најчесто во пишана форма ги  водат во портфолија, досиеја на учениците, во педагошката евиденција и 
евидентните листови.Исто така наставниците даваат и усни повратни информации за напредокот на учениците 
како и препораки за подобрување на постигањата, на родителите  преку редовни родителски средби, „отворени“ 
денови и сл.Родителите, информациите за постигањата на учениците можат да ги добијат и на неформални 
средби ако за тоа родителот има потреба или на покана од наставник.Повекето родители сметат дека 
наставниците даваат јасни насоки -индивидуални и групни како да му помогнат на своето дете во неговиот 
напредок. Евиденцијата за средбите со родители најчесто наставниците ја водат во одделенските дневници. 

♠  Анкетен лист за 
разговори 
♠  Анкети 
 
 

♠  Педагог на 
училиштето 
    (Марина Јаковиќ) 
♠  Тим на наставници  
одговорни     
          за ова подрачје : 
           
    Адријана Сандева 

Анкетирани  се вкупно 39 родители од кои 29 македонци и 10 албанци 
На прашањето,,Родителските средби се добро организирани и на нив се 
пренесуваат корисни информацииза постигањата на ученците ,, 
 (79,49%)одговориле Сосема точно,(17,95%) одговориле Точно во најголем дел,  
(2,56% ) Одговориле Делумно точно и  ( 0 %) одговориле  Не е точно  
На прашањето ,, Индивидуалните родителски средби се корисни за 
пренесување информации во врска со постигањата на учениците,, 
 (74,36%)одговориле Сосема точно,(23,08%) одговориле Точно во најголем дел,  
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     Марина Димоска 
     Имране Кривца 
      Ели Чочова 
      Сание Ганиу 
 
 

(2,56% ) Одговориле Делумно точно и  ( 0%) одговориле  Не е точно  
 
На прашањето,,Индивидуалните средби помеѓу родителите и стручната 
служба. ,, 
 (74,36%)одговориле Сосема точно,(20,52%) одговориле Точно во најголем дел,  
(2,56% ) Одговориле Делумно точно и  ( 2,56 %) одговориле  Не е точно  
На прашањето,,  Отворениот приемен ден е организиран во училиштето и се 
почитува од страна на родителите и наставниците,, 
 (58,97%)одговориле Сосема точно,(28,21%) одговориле Точно во најголем дел,  
(12,82% ) Одговориле Делумно точно и  (0 %) одговориле  Не е точно  
 
На прашањето,,Потребен е училишен весник за афирмација на постигнувањата 
на учениците ,, 
 (33,33%)одговориле Сосема точно,(15,38%) одговориле Точно во најголем дел,  
(46,16% ) Одговориле Делумно точно и  (5,13 %) одговориле  Не е точно  
 
На прашањето: Кои форми се најсоодветни за навремено известување на 
родителите во врска со напредокот на учениците? 

 Преку евидентни листови на општи родителски средби(64,10%) 

 Индивидуални разговори со наставниците (66,67%) 

 Индивидуални средби со стручна служба и директор  (23,08%) 

  Преку пристап во Е-дневник(20,52%) 

  Приемни денови и часови за родители (25,64%) 
 
На прашањето: Кога се известуваат родителите за постигањата на учениците? 

 Преку утврден систем за известување(родителски средби) (79,49%) 

 Секојдневно и континуирано (38,46%) 

  Повремено или ретко(5,13%) 
На прашањето: Наведете ваши предлози и сугестии за подобрување на  
известувањето за постигањата на учениците,родителите ги дале следниве 
предлози и сугестии: 
- Почесто да се закажуваат родителски средби; 
- Индивидуални средби со наставници и стручни служби редовно; 
-Досегашниот систем е доволно добар за известувањата; 
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4.4.  Следење на напредокот 

Прегледани документи Теми        -        Собрани информации 

-Евидентни листови на секој 
наставник  
-Извештаи за постигањата на 
учениците 
-Анализи –педагог 
-Одделенски дневници 
-Чеклисти 
- наставноливче 
- контролнизадачи 
- тестови 
-Извештаиодтромесечие, 
полугодие,годишни 
-ЗаписнициодОдделенски и 
Наставничкисовет 
-Свидетелства 
-Главна матична книга 
 

4.4.1. Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците 
Наставниците водат целосна и уредна евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој 
ученик, како и за нивниот интелектуален, социјален и емоционален развој.Постои ефективна соработка 
меѓу раководниот кадар, стручната служба, наставниците и родителите за постигањата на учениците. 
Секој предметен наставник води сопствена евиденција за напредокот на учениците преку тестови на 
знаења, контролни задачи, наставни ливчиња, тетратки за лектира, усни одговори на учениците. 
Оценувањето е транспарентно и на секој ученик, родител или наставник му е достапно во секој момент.Се 
организираат разни натпревари на ниво на општина, град и држава. Евиденција за напредокот на 
учениците им е достапна на сите наставници, ученици и на родителите во секое време од учебната 
година. Таа има големо значење за да се подобри наставата и служат како показател каде треба да се 
превземат мерки за подобрување на успехот кај послабите ученици. 
Оваа евиденција ја користи и стручната служба за професионално ориентирање на учениците. 
По потреба се организираат и консултации со Центарот за Професионална ориентација. 
 
4.4.2 Анализа на напредокот на учениците по паралелки 
Наставниците подготвуваат редовни извештаи и анализи по квартали за својата паралелка врз основа на 
индивидуалните евиденции за учениците. Изготвените извештаи и анализи по паралелки се доставуваат 
на увид на стручната служба и раководниот кадар и се целосно достапни за сите други наставници, 
родителите и самите ученици. Резултатите од анализите се користат за подобрување на воспитно-
образовниот процес.На крајот на секое тримесечие се изготвуваат статистички извештаи како и на 
полугодието и на крајот на учебната година  каде што се евидентира постигнатиот успех, редовноста и 
поведението на учениците.Секоја учебна година се одбира најдобра паралелка на ниво на училиште, 
најдобар ученик на ниво на паралелка, како и превенец на генерација. 
 

 
5.2. Промовирање на постигањата 

Прегледани документи 
 

Теми     -      Собрани информации 

-Книга на соопштенија , 
-Записници од одделенски 
совети и наставничкиот совет 
-Училишни манифестации, и 
на ниво на општина 

5.2.1Промовирање на личните постигања на учениците 
Училиштето има изградено систем на вреднување и начин на промовирање на личните постигања на 
учениците во рамките на училиштето и во пошироката локална средина.Во училиштето постојат 
соодветни услови за организирање на слободните ученички активности. Учениците имаат можности 
(согласно своите способности и интереси) да ги изразат своите креативни потенцијали во наставата и 
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-Програми за СУА, 
-Правилник за награди и 
пофалби  на ученици 
-Дипломи, пофалници и 
признанија 

воннаставните активности  преку училишни натпревари, квиз натпревари, истакнати изработени проекти 
и др.Нивото на постигнување  завидни резултати е високо и се забележува,  како  во поглед на личната  
афирмација на ученикот така и во поглед на афирмација на учелиштето.На ученици кои имаат примерно 
поведение  и позитивно однесување,кои се залаагаат и напредуваат во наставата  им се доделуваат 
пофалници и награди. Училиштето избира и првенец на генерација според утврдени критериуми. 
5.2.2 Промовирање на постигања во име на училиштето 
Учениците кои  имаат континуирано одличен успех и постигнале успех во слободните ученичките 
активности (натпревари, литературни, ликовни конкурси, изложби, квизови ,спортски натпревари и сл), се 
јавно пофалени во училиштето на манифестации организирани од страна на училиштето во соработка со 
општината и се проследени од ТВ медиуми и афирмирани преку социјални мрежи.Училиштето се 
промовира на повеќе начини 
(настапи во контактно–училишни програми,ажурирање на тековни информации на училишната  
веб.страна,училишниот профил на  фејсбук,соработка со детските списанија„Другарче“,„Наш свет“итн.) . 
Училиштето ги поттикнува учениците да учествуваат и постигнуваат успех на натпревари на локално, 
регионално и национално ниво и има развиен систем на наградување. 



ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје                               Самоевалуација на  училиштето ( 2016/17 – 2017/18 год.) 

 

 

Самоевалуација на училиштето: ООУ“Кирил и Методиј”–Стајковци –Скопје 

Подрачје 3: Професионален развој на наставници, стручни соработници и раководен кадар 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 
 

6.2.Наставни средства и материјали 
 

               6.2.1 Опременост со стручна литература, наставни средства и помагала 
              6.2.2. Училишна библиотека 
               6.2.3. Потрошен материјал 
 
 

6.4.Следење на развојните потреби на наставниот кадар 
 

           6.4.1. Професионален развој на наставници 
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Самоевалуација на училиштето:ООУ“Кирил и Методиј”–Стајковци – Скопје  

Подрачје 3: Професионален развој на наставници, стручни соработници и раководен кадар 

Бр. Индикатори за квалитет         Теми    -    Активности 

6.2.  Наставни средства и материјали 

Прегледани 
документи 

Теми   -    Собрани информации 

-Увид од 
документацијата за 
планирани и 
набавени наставни 
средства и помагала, 
стручна литература  
-Пописни листи 
-Финансиски 
извештај 
-Дневни подготовки 
- Записници од 
отворени часови  
-Годишна програма 
за работа на 
училиштето  
-Инвентарна книга на 
библиотеката 
-Библиотекарски 
дневник 
-Годишен план за 
набавки 
-Фактури за набавка 
на канц. материјал  

6.2.1 Опременост со стручна литература, наставни средства и помагала 
Училиштето располага со разновидна стручна литература, наставни средства и помагала кои во 
континуитет се надградуваат и во најголем дел ги задоволуваат потребите. Наставниците на ниво на 
актив ги утврдуваат потребите и потоа се набавуваат преку разгледување на понуди од фирмите 
доставувачи на вакви материјали од страна на формирана училишна комисија за јавни набавки. 
Преку посета на часови и одржување на отворени часови се врши увид во ефикасната и ефективна 
употреба на нагледните средства во наставата.  
6.2.2. Училишна библиотека 
Училишната библиотека е во континуирана служба на севкупниот воспитно-образовен процес и 
тековно се збогатува. Отворена е за користење од 7 до 15 часот. Библиотекарот води редовна 
евиденција во пишана и електронска форма, креира програма за работа, доставува извештаи. 
Активно работи и библиотекарска секција која брои 15 членови, редовно учествува  на натпревари 
за млади библиотекари, посета на саем на книги и библиотеки. 
Книгите се набавуваат преку референцијалната Универзитетска библитека, како и од разни донации.  
Библиотеката располага со 13.340 книги, 5.348 наслови, 1227 лектири. Библиотеката располага со 
стручна литература од 2.873 ,а останатото се енциклопедии, атласи, лексикони, белетристика, 
периодични популарни и стручни списанија и др.  
Библиотеката во подрачното училиште располага со 4191 книги на македонски и на албански јазик. 
Најголем дел од книгите се лектири и тоа 3135, а останатото е стручна литература, списанија, 
енциклопеди, атласи и друго. 
Стручни списанија на кои е претплатено училиштето: “Просветно дело”,”Воспитни крстопати”. 
6.2.3. Потрошен материјал 
Училиштето редовно креира план за јавна набавка и во согласност со него од буџетската сметка и 
сопствени приходи обезбедува потрошен материјал во потребната количина за континуирана 
реализација на наставните и воннаставните активности согласно планот и програмата.  
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Анкета за 
наставници 
Анкета за ученици 
Интервју со 
библиотекар 
Интервју со домаќин 

Од спроведената анкета со наставници добиени се следните резултати:  
Училиштето располага со доволен број на нагледни средства и помагала потребни за 
реализација на наставата -најголем број од наставниците одговориле со делумно и тоа 64% во 
Стајковци, 50% во Страчинци 
Нагледните средства и помагала во училиштето се обновуваат секоја година - 50% одговориле 
со делумно во Стајковци, 40% да и 40% делумно во Страчинци 
Стручната литература се обновува секоја година- во Страчинци сите одговориле со делумно, а 
33% да, 47% делумно одговориле во Стајковци 
Наставниците во училиштето ги утврдуваат потребите за наставните средства и помагала- 
80% одговориле потврдно  
Нагледните средства и материјали ефективно се користат во наставата-50% одговориле 
потврдно, 44% во Стајковци и 20% во Страчинци одговориле со делумно. 
Училиштето има доволен број на компјутери за реализирање на современа настава- во 
Страчинци 50% се изјасниле со недоволно, а во Стајковци 56% со делумно 
Опременоста на училниците со компјутери овозможува непречена примена на ИКТ во 
наставата- 60% во Страчинци одговориле потврдно а 60% во Стајковци со делумно 
Наставниците планираат и реализираат часови со користење на икт- Повеќе од 70% 
одговориле потврдно, а останатите со делумно 
Училиштето планира и навреме обезбедува потрошен материјал за реализација на наставните 
и воннаставните активности- 60% од Стајковци одговориле со да, 40% со делумно, а во 
Страчинци 50% одговориле со да, 40% делумно, 10% не. 
Набавениот потрошен материјал ги задоволува потребите во училиштето- во Стајковци 23% 
да, 64% делумно, 13% не, во Страчинци 30% да, 70% делумно 
Обезбедувањето на правилната распределба на ресурсите влијае врз ефикасноста на 
наставата- најголем дел одговориле потврдно 80% од Страчинци, 67% во Стајковци 
 
Од спроведеното интервју со домаќинот и библиотекарот констатирано е дека нагледните средства 
во училиштето се набавуваат делумно преку донации од разни институции и дел од училиштето. Се 
прави анализа на потребите за наставни средства и помагала и стручна литература за секој 
наставник преку стручен актив во соработка со библиотекарот. Се следат каталозите на 
институциите од каде може да се набават истите. Се следат промени во лектирните изданија на 
БРО и се прави анализа на состојбата и потребите за набавка. Согледано е дека библиотеката 
располага со голем дел од насловите и континуирано се надградува. Хигиеничарите одговорија дека 
редовно и според потребите добиваат средства за одржување на хигиената во училиштето. 
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Од спроведената анкета за ученици добиени се следните резултати:  
-64 %  одговориле дека библиотеката им е достапна секогаш, 26% одоговориле со делумно, додека 
пак  10 %  одговориле дека истата не им е секогаш достапна.  
-47% се изјасниле дека лектирните изданија што им се потребни во наставата секогаш им се 
достапни во библиотеката, 53% дека им се достапни понекогаш. 
- 87% се изјасниле дека во библиотеката можат да најдат и дополнителна литература секогаш, 10  
% дека истата можат да ја најдат понекогаш, a 3 % не можат да најдат. 
- 60 % одговориле дека библиотеката има услови да се користи како читална, делумно-27% и 13% 
одговориле дека нема услови. 
- 80% од учениците често ја посетуваат училишната библиотека, а 20% повремено.  
-47% од учениците одговориле дека имаат пристап до компјутер и интернет, 40% одговориле со 
понекогаш, а негативно одговориле 13%. 
-83% сметаат дека училишната библиотека располага со доволен фонд на книги, 10% велат 
делумно, а 7% сметаат дека не располага со доволен фонд на книги. 
73% одговориле дека во училиште секогаш се користат разни наставни средства и помагала, 17% 
одговориле делумно, а 10% негативно. 
Половина од учениците се изјасниле дека се користи аудио визуелна опрема и икт, 43% дека 
делумно се користи а 7% дека не се користи. 
-67% од учениците одговориле дека редовно имаат посета на часови од страна на други 
наставници и стручна служба а 33% одговориле понекогаш. 

Истата анкета беше спроведена и во подрачното училиште во с.Страчинци со следните резултати:  
- Сите одговориле дека библиотеката им е достапна секогаш. 
- Сите се изјасниле дека лектирните изданија што им се потребни во наставата и дополнителна 
литература им се достапни понекогаш. 
- Сите се изјасниле дека библиотеката има услови да се користи како читална. 
- 90% од учениците често ја посетуваат училишната библиотека, а 10% не.  
- Сите одговориле дека училишната библиотека не располага со доволен фонд на книги. 
- 90% од учениците одговориле дека делумно имаат пристап до компјутер и интернет, а 10% 
одговориле дека немаат. 
- Сите одговориле дека делумно се користат разни наставни средства и помагала, аудиовизуелна и 
икт опрема. 
- Сите ученици одговориле дека редовно имаат посета на часови од страна на други наставници и 
стручна служба. 



ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје                               Самоевалуација на  училиштето ( 2016/17 – 2017/18 год.) 
 

 

6.4. Следење на развојните потреби на наставниот кадар 

Прегледани 
документи 

Теми        -        Собрани информации 

-Програма за 
професионален 
развој, извештаи 
-Програма за 
менторство 
-Годишна програма 
на училиштето 
-Записници од 
наставнички совет 
-Записници и 
менторски мислења 
-Закон за основно 
образование 
-Професионално 
досие 
-Педагошки картони  
-Записници од 
стручен увид на 
советници од БРО 
-Анкета со 
наставници 

6.4.1. Професионален развој на наставници 
Следејќи ги новите трендови во образовниот процес на глобално ниво, модернизација и напредок на 
технологијата нашето училиште поттикнува и овозможува континуиран професионален развој на 
наставниците и стручниот кадар. Училиштето ги идентификува потребите на наставниците врз 
основа на кои тимот креира план во склоп на годишната програма и стратегии за обезбедување на 
професионален развој и чекор со новините и предизвиците во образовно-воспитниот процес. Секој 
наставник изработува личен план за професионален развој и редовно го ажурира своето 
портфолио. Усовршувањето се реализира индивидуално и колективно на ниво на Актив и на ниво на 
училиште. Интерните обуки се реализираат од страна на вработените или акредитирани обучувачи. 
Како дел од годишниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во 
периодот 2016/17-2017/18 се одржаа интерни обуки на тема: Креативни техники, Карактеристики на 
децата со пречки во развојот, Обука за едукативната платформа eTwinning, Обука за изработка на 
личен план за развој, ИКТ алатки во наставата, Дигитална писменост-Микро бит компјутери, Обука 
за развивање на јазичните компетенции по англиски јазик. Наставниците континуирано следат и 
надворешни обуки. Сите обуки се внесени во годишниот извештај за професионален развој. 
Вреднувањето на ефективноста се врши преку посета на часови од страна директор и стручна 
служба, редовно доставување извештаи, планирање и реализирање на часови со ИКТ и 
интегрирани проектни активности, организирање отворени часови, работата на активите. 
Училиштето има внатрешни механизми за оддавање признанија на кадарот. За наставниците-
приправници навреме се обезбедува ментор кој дава соодветна стручна помош преку остварување 
на програмата, посета на часови, консултации и соработка со вработените. 
 
Од извршената анкета согледано е дека најголемиот дел од наставниците се задоволни од работата 
на училиштето во ова подрачје. Резултати од анкетата за наставници : 
Училиштето дава поддршка во професионалниот развој на наставниците – одговори во 
Стајковци 84% да, 10% делемно, 6% не, во Страчинци 80% да, 20% делумно 
Училиштето користи постапки за идентификување на потребите на наставниците за 
професионален развој- 67% да, 27% делумно, 6% не, во Страчинци 70% да, 30% делумно 
Училиштето има стратегија за десеминирање на знаењата, вештините и способностите на 
кадарот- 87% одговориле со да, 13% со делумно, а во Страчинци сите одговориле потврдно  
Во училиштето редовно се организираат интерни и екстерни обуки- 87% одговориле со да, 13% 
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со делумно, а во Страчинци 90% одговориле да, 10% делумно 
Наставниот кадар изработува личен план за професионален развој врз основа на самоевалуација 
на сопствените компетенции- 87% да, 13% со делумно, а во Страчинци сите одговориле потврдно 
Портфолијата за професионален развој редовно се ажурираат- 87% да, 13% со делумно, а во 
Страчинци сите одговориле потврдно 
Училиштето  ја почитува законската регулатива за професионален развој на кадарот - 77% 
одговориле да, 23% делумно а во Страчинци сите одговориле потврдно 
Училиштето навремено планира и обезбедува менторска поддршка на наставниците 
приправници- 93% одговориле да, 7% делумно, а во Страчинци сите одговориле потврдно 
Работата на стручните активи допринесува за стручно усовршување и професионален развој- 
93% одговориле да, 7% делумно, а во Страчинци сите одговориле потврдно 
Директорот и стручните соработници вршат посета на часови најмалку еднаш во годината- 
87% одговориле со да, 13% делумно, и во Страчинци сите одговориле со да. 
Наставниците реализираат отворен час најмалку еднаш во годината- 90% да, 10% делумно во 
Стајковци, а сите одговориле потврдно во Страчинци 
Наставниците го препознаваат влијанието на професионалниот развој врз ефективноста- 83% 
да, 17% делумно, а во Страчинци 90% да, 10% делумно 
Училиштето има внатрешни механизми за оддавање признание на кадарот што внесува 
ефективни иновации во наставата- 60% одговориле со да, 40% со делумно во Стајковци а 70% со 
да, 20% со делумно, 10% со не во Страчинци 
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Подрачје 3: Професионален развој на наставници, стручни соработници и раководен кадар 

Резултати: 

Клучни јаки страни: 

 Училиштето располага со разновидна литература и повеќе од 8 лектири по ученик 

 Професионален развој на високо ниво. Наставниот кадар поседува низа квалификации, вештини и искуство стекнато 
преку обуки и континуирано се унапредува преку интерни и екстерни обуки кои соодветно ги применува во својата 
работа 

  Слабости: 

 Делумна опременост со компјутери поради поплавата 

 Делумна опременост со нагледни средства 

Анализа на резултатите: евалуација на ова подрачје   

Анализата на собраните податоци за подрачјето Професионален развој на наставници, стручни соработници и раководен 

кадар за изминатите две години дава позитивен заклучок.  Училиштето ја почитува законската регулатива за професионален 

развој на кадарот, ги идентификува потребите за истите и континуирано обезбедува поддршка. Работата на наставниците, 

стручните соработници и раководниот кадар се извршува според сите законски прописи, навремено, совесно и коректно.  

Наставниот кадар поседува низа квалификации, вештини и искуство стекнати преку разни обуки и семинари. Наставниот 

кадар има ажурирани портфолија за професионален развој. Во училиштето се следи работата на наставниците. Стручната 

служба им помага на наставниците во организација на наставата, следење на напредокот на учениците, справување со 

проблемите и давање помош на учениците. Стручна служба реализира програма „Советување на родители“, советодавни 

работилници за работа со ученици, родители и наставници. Се врши размена на искуства преку примери на добра пракса со 

отворени и нагледни часови. Постои соработка и надополнување помеѓу наставниот кадар и административно – техничкиот 

персонал на училиштето. Во училиштето вработените ги извршуваат своите работни задачи и успешно работат како тим во 

рамките на стручните активи. Наставниците реализираат разни проекти во склоп на наставата и воннаставни активности во 

соработка со родителите и други институции (еко, мио, етвининг, ненасилство и други). Училиштето располага со кабинет по 

информатика опремен со компјутери, проектор, интерактивна табла и микро бит компјутери за реализација на икт и 

осовременување на наставата.  Училишната библиотека е во континуирана служба на севкупниот воспитно-образовен 

процес и континуирано се збогатува. Поголем дел од наставниците ефективно ги користат наставните средства и помагала, 

аудиовизуелна и икт опрема. Училиштето планира и навреме обезбедува потрошен материјал за реализација на наставните 
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и воннаставните активности кој во поголем дел ги задоволува потребите за наставата. 

Идни активности: приоритетни потподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 
планот за развој на училиштето 

 Збогатување на книжниот фонд во училишната библиотека со лектирни изданија и стручна литература за наставниците  

 Обезбедување на потребни наставни средства и помагала за доопремување на училниците  

 Континуирано стручно усовршување на вработените и имплеметирање на стекнатите знаења за осовременување на 

наставата 



ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје                               Самоевалуација на  училиштето ( 2016/17 – 2017/18 год.) 

 

 

Самоевалуација на училиштето: ООУ“Кирил и Методиј”–Стајковци –Скопје 

 

Подрачје 4: Управување и раководење со училиштето 
 
 

Оддели во рамките на подрачјето: 

 
 
 
 

4.1. Управување и раководење со училиштето 
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Самоевалуација на училиштето: ООУ“Кирил и Методиј”–Стајковци –Скопје 

 
Подрачје 4: Управување и раководење со училиштето 

 

Бр. Индикатори за 
квалитет 

 

4.1. Управување и раководење со училиштето 

Прегледани 
документи 

                                 Теми                                                                                                  

4.1. 

- Закон за основно  

  образование 

- Статут на училиште 

- Програма за работа 

на  

  УО 

- Деловник за работа 

на   

  УО 

- Годишна програма за  

  работа на 

училиштето 

- Годишна програма за  

  работа на директорот 

и  

  дневник за работа 

- Извештаи од 

работата  

  на УО 

4.1.1. Управување со училиштето 

Во Статутот на училиштето OОУ „Кирил и Методиј“- Стајковци, Скопје, усогласен со Законот за 

основно образование, управувањето и раководењето се децидно дефинирани.   

Според Законот  за основно образование, Законот за работни односи, Правилникот  за работни 

места и Статутот на училиштето, надлежностите за управување ги има Училишниот одбор како 

управен орган, а Директорот како раководен орган.  

Во ова подрачје ќе бидат разработени следниве области: 

- Управување со училиштето 

- Раководење со училиштето 

 За управувањето на училиштето задолжен е Училишниот одбор (УО). 

 За раководењето на училиштето задолжен е Директорот на училиштето. 

Двата органа на училиштето ја креираат училишната политика и ги исполнуваат соодветните 

зацртани програми предвидени со развојнотo планирање.  

 УПРАВУВАЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО 

 УО е орган одговорен за управувањето со училиштето, конституиран согласно ЗОО и Статутот 

на училиштето. Во УО се вклучени претставници на наставниците, стручните соработници, 

родителите, претставници од локалната заедница и МОН. Во задачите на УО се опфатени: 

визија за училиштето, избор на клучен персонал, финансиски надзор, следење на квалитетот и 

оценување на благосостојбата на учениците. 

 Придобивките од УО на училиштето се: легитимизација, зголемена поддршка, отчетност на 
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- Годишна програма за  

  работа на стручна  

  служба и дневник за  

  работа 

- Записници од одлуки 

и  

  извештаи од работата 

на  

  УО 

- Записници од  

  Наставничкиот  совет 

и  

  Одделенски совети 

- Записници од стручни   

  активи 

- Записници од Совет 

на  

  родители 

- Закон за работни 

односи 

- Самоевалуација и 

План  

  за развој на 

училиштето 

 - Годишни извештаи 

 

училиштето и јавна свест за образованието.  

 Форма и структура на УО 

       УО е орган на управување на училиштето предвиден со закон. Тоа значи дека УО управува со  

       училиштето во сите негови сегменти и во тоа не може никој да го ограничува, сé додека своите  

       активности ги врши во рамките на законски пропишаните надлежности.  

      По својата структура, УО е колегијален орган, конституиран од повеќе членови.  

      УО во нашето училиште е составен од 9 члена:  

  двајца претставници на основачот, тројца претставници на родителите (старателите) на 

учениците, тројца претставници од редот на наставниците, стручните соработници и 

воспитувачите и еден претставник на МОН.    

  Основачките права за основните училишта ги има општината, која ги именува и ги разрешува 

претставниците на основачот. 

 Претставниците на родителите на учениците ги именува и ги разрешува Советот на родители. 

 Претставниците на наставниците, стручните соработници и воспитувачите во ООУ „Кирил и 

Методиј“ ги именува и ги разрешува Наставничкиот совет на училиштето. Правилото и 

постапката за избор на претставници на вработени во училиштето и на родители во УО се 

уредуваат со Статутот на училиштето. 

 Претставникот на МОН го именува и го разрешува Министерот за образование и наука. 

 Законот предвидува именуваните членови да имаат мандат од три години во основните, 

односно четири години во средните училишта, освен претставниците на родителите 

(старателите) на учениците, кои се именуваат за период до завршувањето на образованието на 

нивното дете, но не подолго од три години во основните училишта. 

 Постапка за избор, именување и разрешување на член на УО 

     Постапката за избор, именување и разрешување на член на УО е регулирана со ЗОО, Статутот 

на  училиштето и Деловодникот за работа на УО.  

 Избор на претседател на УО 

     За претседател на УО може да биде избран кој било член, без оглед дали е претставник на 

основачот,      

     родителите, наставниците или на Министерството. Постапката за избор на претседател е 

дефинирана во  
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     Статутот на училиштето и Деловодникот за работа на УО. Претседателот на УО ги води 

состаноците,   

      одговорен е за редовно закажување на состаноците и навремено известување на членовите за 

датумот и  

     дневниот ред на закажаниот состанок. 

 Надлежности на УО 

 УО го донесува Статутот на училиштето, 

 ја предлага Годишната програма за работа, 

 подготвува извештај за работата на училиштето до основачот, 

 донесува програма за развој на училиштето, 

 поднесува предлог-финански план до основачот, 

 објавува јавен оглас за избор на директор на училиштето, 

 прави интервју со кандидатите за директор, 

 му предлага на Градоначалникот на општината еден, односно двајца од пријавените 

кандидати на дадениот јавен оглас за избор на директор, 

 дава мислење до директорот за избор на наставниците, стручните соработници и 

воспитувачите во ОУ, 

 поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос на наставниците, 

стручните соработници и воспитувачите, 

 одлучува за приговорите и жалбите на вработените во училиштето, 

 одлучува за жалбите на учениците, родителите (старателите) на учениците, 

 разгледува други прашања утврдени со Статутот на училиштето. 

 Работа на УО 

     УО одржува седници кои ги свикува Претседателот во рок кој може да биде утврден во Статутот 

или во  

      Деловникот за работа на УО или, пак, по потреба, седниците можат да бидат свикани и во 

исклучително   

     краток рок. УО може да работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половина негови 

членови, а  

     одлуките ги носи со мнозинство гласови од вкупниот број членови на УО.  
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     УО работи според Деловникот, со кој се регулираат прашања поврзани со: 

 начинот и роковите на свикување седници, 

 постапката за избор на претседател на УО, 

 правата и обврските на членовите на УО, 

 начинот на повикување други лица за присуство на седниците, 

 начинот на формирање постојани и повремени комисии во училиштето за прашања од 

значење за училиштето, 

 други прашања поврзани со работата на седницата на УО. 

     УО работи транспарентно и им обезбедува редовни и сеопфатни информации за својата работа 

на сите  

      субјекти во воспитно-образовниот процес. УО има солидна соработка со директорот на 

училиштето и со  

     другите образовни структури. 

 Функции на УО 

 Училишна визија и планови 

 Надзор на раководење 

 Финансиски надзор 

 Избор на водство 

 Следење на квалитетот и резултатите 

 Благосостојба (здравје на учениците, детски права) 

 Собирање средства 

 Поддршка на воннаставни активности 

 Омбудсман / јавно застапување (посредување) 

 Извештаи од МОН и заедницата 

 

 

 Резултати од работата на УО во текот на 2016/17 и 2017/18 година 

      До моментот на спроведување на оваа самоевалуација, УО има одржано вкупно 19 седници во 

текот на  

      2016/17 и 2017/18 год. Во тој временски период, донесени се следните одлуки и акти: 
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 Измени и дополнување на Статут на училиштето, 
 Правилник за видео надзор 
 Правилник за изрекување на дисциплински мерки на учениците 
 Правилник за  изрекување на дисциплински мерки за вработени  
 Деловник за работа на Училишниот одбор 
 Програма за развој на училиштето за период од 2017-2021 година 
 Правила на однесување на учениците и вработените, 
 одлуки за годишни извештаи и годишни програми, 
 одлуки за усвојување завршни сметки, 
 одлуки за предлог-финансови планови за училиштето, 
 разгледување документи по огласи за прием на кадар во училиштето, 
 разгледување и усвојување извештаи од пописна комисија  
  одлуки за отпис на основни средства, ситен инвентар и расходување на книги од библиотека  
 други одлуки во интерес на училиштето и неговата работа 

 

 4.1.2. РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО 

Според Статутот на ООУ „Кирил и Методиј“- Стајковци и ЗОО, орган на раководење во 

училиштето е Директорот, кој е одговорен за законитоста во работата и за материјално-

финансиското работење на училиштето. Директорот соработува, се консултира, одговара и 

заеднички ги решава проблемите кои произлегуваат од работата во училиштето. Директорот на 

општинско основно училиште се избира и разрешува од страна на Градоначалникот, по предлог 

на УО на основното училиште. Начинот на кој се избира и разрешува директорот е дефиниран 

во Статутот на училиштето (член 73–81). 

Директорот ја изработува Годишната програма за работа на училиштето, го изработува 

Акциониот план, го организира учебникарството во училиштето (кои одобрени учебници да се 

користат), донесува одговорни одлуки и самоуправни акти потврдени од УО. За работата на 

училиштето подготвува и испраќа полугодишни и годишни извештаи до локалната самоуправа, 

МОН, БРО, Советот на родители, Наставничкиот совет и УО. Ја креира кадровата политика во 

училиштето, како и училишниот буџет на годишно ниво. 

Меѓу другото, Акциониот план за овој период опфаќа значително подобрување на 

инфраструктурата (уредување на училишниот двор, внатрешно уредување, поточно градежен 

зафат за целосна реконструкција на училиштето). 
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Соработката и размената на идеи, како и решавањето проблеми, се одвиваат  преку  состаноци 

на: Одделенски совети, Наставнички совети, Совет на родители, Училишен одбор, ученички 

организации и сл. Работата на секој од овие органи, тела и организации на учениците е дадена 

во Годишната програма. Работата на директорот се заснова на тимска работа со стручните 

соработници, наставниците и другите вработени, но и преку индивидуални средби и преку 

работата на стручните активи.  

Раководниот орган  гради политика на здрава училишна клима. Знае објективно да ги оцени 

квалитетите на вработените и нивниот придонес во тимската работа и да ја промовира добрата 

практика во училиштето. Тоа го постигнува преку донесените прописи и правила на однесување 

на кадарот, учениците и родителите. Креирањето на училишната политика се базира на 

постојано истражување, анализирање и откривање на сопствените потреби на училиштето, како 

и осмислување на начинот со кој тие потреби ќе се задоволат. Во креирањето на политиката се 

вклучени сите наставници, ученици и родители, но постои и отвореност за соработка со 

различни партнери од непосредната околина и пошироко.   

Користени 
методи за 
собирање 
податоци 

Учесници во 
собирање 
информации 

Собрани информации 

Анкета со 

наставници 

 

Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето  

 

 

 

Реализатори: 

- Емилија  

  Наумовска 

- Габриела        

  Јорданов 

- Музафера  

  Шабани 

- Дарко 

Костовски 

АНКЕТА СО НАСТАВНИЦИ 

За работата на директорот во изминатите 2 години, работниот тим од ова подрачје спроведе 

анкета меѓу наставниците од училиштето. Резултатите од анкетата се дадени во прилог, 

процентуално.  

Ред. бр. 
на 

прашање 

А - да % Б - 
прилично 

% В - 
делумно 

% Г - не % 

1. 16 45,71 10 28,57 9 25,71   

2. 19 54,29 13 37,14 2 5,71 1 2,86 

3. 17 48,57 11 31,43 6 17,14 1 2,86 

4. 21 60,00 4 11,43 8 22,86 2 5,71 

5. 23 65,71 7 20,00 4 11,43 1 2,86 
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6. 22 62,86 7 20,00 4 11,43 2 5,71 

7. 20 57,14 8 22,86 5 14,29 2 5,71 

8. 11 31,42 12 34,29 7 20,00 5 14,29 

9. 16 45,71 11 31,43 6 17,14 2 5,71 

10. 32 91,43 2 5,71 1 2,86   

11. 19 54,29 9 25,71 3 8,57 4 11,43 

12. 19 54,29 13 37,14 2 5,71 1 2,86 

13. 9 25,71 17 48,57 7 20,00 2 5,71 

14. 18 51,43 9 25,71 6 17,14 2 5,71 

15. 16 45,71 7 20,00 7 20,00 5 14,29 

16. 11 31,43 8 22,86 3 8,57 13 37,14 

17. 20 57,14 12 34,29 3 8,57   

18. 30 85,71 5 14,29     

Анкетата опфати 18 прашања. Примерок од анкетниот лист е доставен како прилог кај 

одговорните лица за самоевалуацијата. Анкетирани се вкупно 35 наставници од 

централното и подрачното училиште. Анкетата опфаќа прашања за мислењето на 

наставниот кадар за управувањето и раководењето во училиштето. 

Интервју со 

директор 

 

Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето 

 

Реализатори: 

- Емилија 

Наумовска 

- Габриела 

Јорданов 

- Музафера 

Шабани 

- Дарко 

Костовски 

ИНТЕРВЈУ СО ДИРЕКТОР  

Интервјуто спроведено со директорот на ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци (дадено во 

прилог до одговорните лица) опфаќа повеќе прашања за управувањето и раководењето на 

училиштето. Директорот се изјасни на следниот начин: 

 Јас сум директор на училиштето повеќе од три години. Во денешното динамично и 

турбулентно движење во сите сегменти на општеството, каде промените се единствена 

константа, мојата мисија е градење култура на константно учење, каде секој е одговорен 

за себе да има индивидуален пристап за сопствениот професионален развој, со чија 

помош ќе се обезбеди постојан напредок, континуинуиран развој преку квалитетни 

промени насочени кон остварување на целите на училиштето. Комуникацијата е главната 

алатка, вработените се обидувам максимално да ги инспирирам да размислуваат надвор 

од својата комфорна зона, давам поддршка и едукација за користење различни 

методологии, ги охрабрувам да го споделат знаењето со своите колеги, но и да бидат 

отворени за нови пристапи при процесот на учење и пренесување на знаењето. Сето тоа 
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е доста динамично, но позитивно и полно со предизвици, но и многу можности за развој, 

учење и напредок. 

 Нашето училиште има многубројни награди, меѓу кои позначајни се: Сребрено ниво ЕКО 

училиште, прво место за Најбезбедно и најчисто училиште во Република Македонија за 

2016/17 година, eTwinning School 2018-2019, вклучување во проектот „Училишта на 21-от 

век“, презентација на училиштето и општина Гази Баба во Европската комисија во 

Брисел, трето место на државните натпревари по физика и хемија, прво место на 

меѓународен ликовен конкурс и многу други. Но наш најголем успех е надминување на 

предизвикот, елементарната непогода во август, 2016 година, во која беа опфатени 

двете населени места и двете училишни згради, кои за време на поплавата се користеа 

како кризен штаб. Благодарение на сплотеноста на нашиот колектив, која секогаш како 

директор ја нагласувам колку е важна, и за добро и за лошо, тимската соработка помеѓу 

вработените во колективот, големата желба да се излезе во пресрет на настраданите, а 

секако и успешното менаџирање, не штедејќи се себеси никој од нас, вложувајќи се 

максимално деноноќно и посветено, успеавме да ги изреализираме задачите кои си ги 

поставивме пред себе, да го надминеме предизвикот и навреме да ја отпочнеме 

учебната година, сè во интерес на нашите ученици. Како резултат на континуираната 

посветеност, ми беше доделена ПЛАКЕТА за Хуманост и солидарност од општина Гази 

Баба за посебна заслуга за справување со елементарната непогода во август, 2016 

година. Нема позначаен резултат од награда за хуманост и солидарност, кои се основата 

на човековото постоење. 

 Успехот на една организација во најголема мера зависи од квалитетот на лидерството и 

менаџментот на сите нивоа во неа. Способноста да се водат луѓето и процесите е 

гаранција дека кои било предизвици и ситуации низ кои ќе помине организацијата ќе 

бидат надминати на најмудриот и најефикасен начин. Вложувањето во развојот на 

кадарот е вложување во сегашноста, но и во иднината на училиштето. Работењето во 

тим е карактеристично и не се случува преку ноќ. Трансформацијата на групата во тим е 

сложена група вештини кои во континуитет ги применувам за да се случува сложена 

интеракција помеѓу членовите. Секој од нив е посебен и различен, со свои силни и слаби 

страни, па затоа ги комбинирав различните типови луѓе, се искористуваа нивните силни 
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страни и креирав тимови кои функционираат ускладено и даваат резултати. Во 

изминатиот период реализиравме многу проекти кои беа на различно ниво, од 

еднодневни активности до проекти кои имаат и одржливост и континуитет. Благодарение 

на вклученоста во проектните активности, вработените се здобија со многубројни обуки, 

потврди, сертификати, размена на искуства, имаше и материјална корист, училиштето ги 

подобри ресурсите за развивање на ИКТ-компетенциите, како кај наставниците, така и кај 

учениците, изградба на детско игралиште, оваа година за првпат имаме добиен проект 

во програмата Еразмус+, како партнер-училиште со уште три училишта од Шпанија, 

Португалија и Полска, кој треба да започне со реализација од септември, 2018 година 

итн. Најзначаен проект, кој традиционално ќе се реализира секоја година во нашето 

училиште, е Меморијални спортски игри, во чест на прерано згаснатиот живот на нашиот 

ученик во поплавата во август, 2016 година. 

 Мојата мисија е градење на култура на константно учење, со чија помош ќе се обезбеди 

постојан напредок и континуиран развој преку квалитетни промени насочени кон 

остварување на целите на училиштето. Комуникацијата е главната алатка, а вработените 

се обидувам максимално да ги инспирирам да размислуваат надвор од својата комфорна 

зона, давам поддршка и едукација за користење на различни методологии, да бидат 

отворени за нови пристапи при процесот на учење и пренесување на знаењето. Eден од 

моите приоритети е квалитетот на наставниот процес, кој во контунуитет го унапредувам 

преку подобрување на условите, обезбедување потребни ресурси за работа во 

училиштето, поттикнување и поддршка на наставниците да внесуваат иновации и 

модернизација на методите, да креираат поттикнувачка средина за учење и развој и 

градење атмосфера на почитување на различностите кај учениците. Изработен е проект 

за фискултурна сала за во училишната зграда во Стајковци, поднесено е барање и 

очекуваме позитивен одговор од МОН. Подготвена е просторија за отворање продолжен 

престој во училишната зграда во Стајковци, побарани се согласности за нови 

финансирања за одделенски наставник за продолжен престој и за социолог. Во 

очекување сме на позитивен одговор од општината и МОН. Во континуитет планирам да 

се вклучиме во проекти на локално, национално и меѓународно ниво, кои позитивно ќе 

придонесат во различни сегменти на работата на училиштето. 
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 Во нашиот образовен систем не постои сеопфатен систем за обезбедување и контрола 

на квалитетот. Затоа, откако ќе се одредат цели и ќе се развие изводлив план, ги 

организирам луѓето и другите неопходни ресурси за спроведување на планот. Го 

одредувам начинот на кој ќе се групираат активностите и ресурсите. Создавам 

организациска структура за поврзување на различните елементи што го сочинуваат 

училиштето (специјализираноста за одредената област, групирањето на работата, 

процесот на делегирање, активности на координација), секој има свои одговорности, за 

што во дадени рокови реферира за текот на спроведување на планот. На тој начин 

воспоставувам контрола и надзор на работата во училиштето. 

 Од лично искуство ја знам важноста на позитивна работна атмосфера, мотивираноста на 

вработените, на наставниот кадар и на учениците како главни субјекти во образовниот 

процес. Мотивираните вработени се подготвени да вложат многу труд, многу енергија, 

посветеност, креативност и упорност за да ја постигнат поставената цел. Само со 

мотивирани вработени може да се создаде успешно училиште, кое ќе биде место каде 

работењето е задоволство и  каде ќе постигнуваат натпросечни резултати. Но 

мотивирањето на вработените воопшто не е лесно. Откако сум директор на училиштето, 

постои систем за мотивирање на вработените, кој досега се покажа ефикасен, преку 

досега постигнатите успеси и задоволство при работењето. Спроведувам активности кои 

како мотивациски фактор се насочени од страна на директорот кон сите чинители на 

воспитно-образовниот процес. Позитивни се реакциите од вработените, учениците, 

локалното  население и нашите соработници за промените во училиштето 

(подобрување на меѓучовечките односи, училишната клима, негување и збогатување на 

училишната култура, поддршка на вработените за развој на личен и професионален 

план, максимално користење на расположливите ресурси за подобрување на условите, 

како и обезбедување на потребните ресурси за работа и развој на училиштето). Во 

денешно време, флексибилноста, тимската работа, довербата и размената на 

информации се квалификации кои ги заменуваат досегашните строги структури, 

индивидуалниот натпревар, контролата и тајноста. Најдобрите лидери слушаат, 

мотивираат и помагаат.  

 Применувам стратегии за одржување на стабилност со комбинација и примена на 
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стратегии на раст. Таквиот пристап во процесот е сеопфатен и ги содржи сите аспекти на 

организациското работење во училиштето, вклучувајќи го подобрувањето на 

инфраструктурните услови, подобрување на опременоста со наставни средства и 

помагала, унапредување на професионалните компетенции на наставниците и 

унапредување на односите со средината со посебен акцент на унапредување на 

воспитно образовната дејност и подигање на образовните резултати на учениците. 

 Нашето училиште има интернет-страница која е поврзана со социјалните мрежи, каде 

учениците, наставниците, родителите, локалното население и пошироката јавност во и 

вон земјата можат да осознаат за работата на училиштето и училиштето воопшто. 

Активностите континуирано се презентираат преку интернет-страницата на општината, 

детски списанија, флаери, проекти и сл.  На почетокот од учебната година, на 

родителите и локалното население се делат промотивни флаери за училиштето, а исто 

така и на идните првачиња се делат покани, од кои родителите предвреме имаат 

можност да се запознаат со работата на училиштето. Нашето училиште беше 

претставено во Брисел во Европската комисија преку специјално подготвен леток и 

промотивно видео. Имаме отворено идентификационен број кој е впишан на летокот, 

преку кој може да се види вклученоста на училиштето во меѓународни проекти. 

 Училиштето има Деловник за работа и План за развој на училиштето. 

 Мисија на училиштето: Училиште со современ образовен процес и услови за 

квалитетна, ефикасна и ефективна настава, преку која се изградуваат личности со 

развиена свест и способности за колективен и индивидуален развој и  оспособени за 

живеење во мултиетничко општество. Училиште кое перманентно вложува во 

професионалниот развој и меѓусебната соработка на  воспитно-образовниот кадар и 

работи по високи етички стандарди. Училиште со еднакви можности за развој и 

напредување. 

 Визија на училиштето: Да создадеме училиште кое напредува во квалитетот на 

условите за работа, едуциран наставен кадар, интерактивна соработка меѓу учениците, 

наставниците и родителите. Училиште со здрава клима и пријатна атмосфера за работа 

во која ќе создадеме личности со високи вредности, кои ги знаат своите права и 

одговорности, го негуваме меѓусебното почитување и толеранција, градиме доверба и 
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почит. Училиште со услови и стручност за максимален развој и едукација на учениците. 

 

Анкета со 

УО 

Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето 

 

Реализатори: 

- Емилија 

Наумовска 

- Габриела 

Јорданов 

- Музафера 

Шабани 

- Дарко 

Костовски 

АНКЕТА СО УЧИЛИШЕН ОДБОР 

За работата на директорот во изминатите 2 години, работниот тим спроведе анкета со сите 

9 членови на УО на училиштето. Резултатите од анкетата се дадени во прилог, 

процентуално.  

 

Ред. бр. 
на 

прашање 

1 - неточно / 
незастапено 

% 2 - 
делумно 
точно / 

застапено 

% 3 - 
сосема 
точно / 

застапено 
во целост 

% 

1.   1 11,11 8 88,89 

2.     9 100 

3.     9 100 

4.     9 100 

5.     9 100 

6.   1 11,11 8 88,89 

7.     9 100 

8.   1 11,11 8 88,89 

9.     9 100 

10.     9 100 

11.     9 100 

12.     9 100 

13.     9 100 

14.     9 100 

15.     9 100 

16.   1 11,11 8 88,89 
 

Интервју со 

педагог 

 

Управување 

Реализатори: 

- Емилија 

Наумовска 

- Габриела 

ИНТЕРВЈУ СО ПЕДАГОГ 

Интервјуто спроведено со педагогот на ООУ „Кирил и Методиј“- Стајковци (дадено во прилог 

до одговорните лица) ги опфаќа истите прашања за управувањето и раководењето и 

креирањето на училиштето. Педагогот ги изнесе следните гледишта: 
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и 

раководење 

со 

училиштето 

 

Јорданов 

- Музафера 

Шабани 

- Дарко 

Костовски 

 Моето искуство како педагог на училиштето е позитивно во изминатите две години 

(2016/2017 и 2017/2018). 

 Најзначајни резултати на педагогот постигнати во изминатиот период се учеството во 

разни проекти во училиштето, добрата соработка со родителите, наставниците, 

учениците и целокупниот училишен персонал; учество во Здружението на педагози на 

град Скопје (соработка со педагозите од други училишта од град Скопје и од другите 

градови од републиката;) подобрување на успехот и редовноста на учениците. 

 Педагогот има учествувано во проектите за Мултикултурализам / МИО, Еко-проект - 

програма за интеграција на еколошкото образование, како и проект за Превенција на 

насилството во училиштата и овозможување безбедна училишна средина. 

 Моето искуство со тимската работа е одлично и сметам дека освен во проектите  и 

наставата, треба почесто да се применува и во воннаставните активности. 

 Приоритетите на педагогот се: унапредување на организацијата и реализацијата на 

наставата, примена на современи методи, форми и техники на работа, поголемо активно 

вклучување на учениците во наставата, учество во голем број на семинари со помош на 

кои ги развиваме нашите компетенции,како и вклученоста во нови проекти кои се од 

корист на учениците и наставниот кадар. 

 Педагогот ја контролира работата во училиштето преку следење на организацијата и 

реализацијата на воспитно-образовниот процес, непосредно  следење на наставата 

и воннаставните активности, следење на планирањата на наставниците преку разни 

инструменти, прашалници и сл. 

 Вработените се мотивираат со укажување на придобивките од ангажираноста во 

воннаставни активности и проекти, со добивање позитивно мислење за училиштето и 

наставниците поединечно од страна на инспекторатот, МОН, претставници од општината 

итн. 

Квалитетот на работата во училиштето се унапредува преку континуирана соработка на 

сите субјекти во училиштето и учество на субјектите во работата на училиштето во разни 

активности, проекти, соработка со БРО, МОН, општината, други институции, преку 

следење на успехот, поведението редовноста на учениците, следењето на планирањата 

и реализирањата на наставниците и соработката со родителите. 
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Интервју со 

психолог 

Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето 

 

Реализатори: 

- Емилија 

Наумовска 

- Габриела 

Јорданов 

- Музафера 

Шабани 

- Дарко 

Костовски 

ИНТЕРВЈУ СО ПСИХОЛОГ 

Во интервјуто спроведено со психологот на ООУ „Кирил и Методиј“- Стајковци за работата 

во училиштето (дадено во прилог до одговорните лица), психологот ги изнесе следните 

гледишта: 

 Искуството како психолог во изминатите две години го оценувам како позитивно, со мали 

недостатоци. Позитивно е затоа што имам воспоставено солидна соработка со сите 

вработени, ученици и родители. Комуникацијата е на задоволително ниво меѓу мене како 

психолог и наставниците, секогаш сум отворена и достапна за каков било проблем, 

консултација или соработка. Во решавањето на проблемите поврзани со учениците, 

истите ги решаваме заедно со одделенските, односно класните раководители. Учениците 

знаат дека доаѓањето кај психологот не е казна, туку место каде што отворено може да 

се зборува за каков било проблем. Соработката со родителите е на солидно ниво, 

секогаш кога ќе бидат повикани на разговор, доаѓаат и соработуваат со цел 

надминување на проблемите и за нивна поголема вклученост во училишниот живот на 

нивните деца. Како недостаток би го спомнала немањето на посебна просторија, односно 

канцеларија одвоена од педагогот и дефектологот за поуспешно реализирање на 

советувањата. 

 Најзначаен резултат во периодот откако сум дојдена во училиштето (од ноември, 2016 

година) е успешната соработка со учениците, надминување на бариерата и стравот кој го 

имаат учениците да дојдат на разговор самостојно, без да бидат повикани или испратени 

од страна на наставниците. 

 Учествувам во скоро сите проекти кои се реализираат во училиштето. Активно сум 

вклучена во проектот МИО, грант добиен од МОН, во Е-твининг проекти. Оваа учебна 

година (2017/2018) спроведов истражување во деветто одделение за да ја увидам 

поврзаноста помеѓу интелигенцијата и емоционалната зрелост како фактор на 

мотивација за постигнување подобри резултати. Активно сум вклучена во сите комисии и 

тимови кои се формирани во училиштето - инклузивен тим, тим за спречување 

насилство, упис на првачиња, професионална ориентација, училишта на 21-от век и 

друго. 

 Моето искуство во тимската работа е позитивно, затоа што секогаш се трудам да 
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излезам во пресрет на колегите и отворена сум за соработка, како и активно се 

вклучувам во проектите кои се реализираат во училиштето. 

 Главен приоритет како училишен психолог ми е да се има помалку административна 

работа, а повеќе да се посветам на работата што ја опфаќа позицијата психолог, односно 

поголем дел од времето да го поминувам во работа и разговори со учениците и 

реализирање на работилници за ученици, со вклучување и на наставниците. 

 Контрола или надзор во училиштето воспоставувам со тоа што постојано следам што и 

дали има некој проблем и постојано остварувам средби и разговори со наставниците, со 

цел решавање и надминување на проблемите и изнаоѓање решенија за подобрување на 

работата. 

 Вработените ги мотивирам со афирмации и позитивен начин на размислување. Се 

трудам да бидам колку што можам достапна за наставниците - ако имаат проблем, да ги 

ислушам, да дадам фидбек од лично искуство, како и со пренесување и споделување на 

знаењето што го имам. 

 Квалитетот на работа на училиштето го унапредувам со постојано доусовршување и 

надградување на сопственото стекнато знаење и негово имплементирање и 

споделување со наставниците, учениците и родителите (со држење обуки за наставници 

и се надевам во иднина и предавања за родители). Постојано ги следам новите 

образовни тредови што се случуваат и се трудам да ги применам во нашето училиште. 

 

Интервју со 

дефектолог 

 

Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето 

 

Реализатори: 

- Емилија 

Наумовска 

- Габриела 

Јорданов 

- Музафера 

Шабани 

- Дарко 

Костовски 

ИНТЕРВЈУ СО ДЕФЕКТОЛОГ 

Во интервјуто спроведено со дефектологот на ООУ „Кирил и Методиј“- Стајковци за 

работата во училиштето (дадено во прилог до одговорните лица), дефектологот ги изнесе 

следните гледишта: 

 Моето искуство како дефектолог е позитивно во изминатите 2 години. 

 Моите најзначајни резултати во овој период вклучуваат учество во разни проекти, 
градење позитивен однос помеѓу мене и децата, добра соработка со наставниците, 
родителите и останатиот персонал. 

 Имам учество во повеќе проекти. 

 Тимската работа е најважната алка во ланецот на фунционирање во училиштето. Себеси 
се сметам за тимски играч. 
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 Моите приоритети како дефектолог опфаќаат примена на современи методи и техники во 
работата со децата со посебни потреби, поактивно вклучување на децата со посебни 
потреби, учество во проекти и развивање на стручните компетенции.  

 Квалитетот на работата во училиштето се унапредува преку континуирана соработка на 
сите субјекти во училиштето и учество на субјектите во работата на училиштето во разни 
активности, проекти, соработка со БРО, МОН, општината и други институции. 

 

Интервју со 

секретар 

Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето 

 

Реализатори: 

- Емилија 

Наумовска 

- Габриела 

Јорданов 

- Музафера 

Шабани 

- Дарко 

Костовски 

ИНТЕРВЈУ СО СЕКРЕТАР 

Во спроведеното интервју, секретарот на училиштето се осврна на постапката со која се 
обезбедува почитување на законската регулатива за финансиското работење на 
училиштето, како и за тоа дали училиштето изготвува план и наменски го троши училишниот 
буџет: 

 Во врска со финансиското работење, училиштето во месец јули во тековната година, по 
претходно добиени насоки за подготовка на Предлог-финансиските планови на 
основните училишта од страна на Локалната самоуправа, изготвува Предлог-финансиски 
план за наредната фискална година. Се прави процена на вкупните финансиски ресурси 
кои се состојат од блок-дотации, приходи од донации и самофинансирачки активности, со 
што се формираат вкупните извори на приходи, а со тоа и максималниот  износ на 
расходи во следната фискална година.  Предлог- финансиските планови изготвени во 
тековната за идната година се предмет на разгледување и одобрување од страна на 
Училишниот одбор и по донесена одлука се доставуваат на одобрување до Локалната 
самоуправа. По добиеното одобрување, училиштето ја заокружува постапката во која е 
применета законската регулатива и ја оформува финасиската конструкција на приходи и 
трошоци за фискалната година. 

 Во плановите се наведени расходни и приходни конта со точно утврдени износи од кои 
училиштето не смее да отстапи, со што задолжително наменски се трошат одобрените 
средства. Доколку има потреба од промена или дополнување на некои расходни конта, 
тогаш повторно се доставува барање до Локалната самоуправа за пренамена на веќе 
одредените средства.   

Интервју со 

библиотекар 

Управување 

и 

раководење 

Реализатори: 

- Емилија 

Наумовска 

- Габриела 

Јорданов 

ИНТЕРВЈУ СО БИБЛИОТЕКАР 

Во спроведеното интервју, библиотекарот на училиштето дискутираше за тоа дали 
училишната библиотека располага со стручна литература и каква е нејзината опременост 
(фонд на книги и сл.), како и за тоа дали училишната библиотека редовно или повремено 
набавува наставни средства и помагала потребни за ефикасно реализирање на наставниот 
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со 

училиштето 

 

- Музафера 

Шабани 

- Дарко 

Костовски 

процес и кои се тие средства и помагала: 

 Стручната литература од МОН, БРО, УСАИД која се доделува како донација или при 
посетата на бројни семинари, обуки, стручни предавања , конференции и сл. од страна 
на вработените е ставена на располагање да се користи според потребите  во 
училишната библиотека. Стручната литература се користи како поддршка при 
реализација на современата настава, која вклучува нови методи и форми на работа. Има 
стручна литература по природни и општествени науки, како и по вештините, потоа за 
организација и планирање на различни стилови и типови на часови, педагошка 
литература, за изведување одделенски час, за лично и професионално усовршување, 
литература за родители, стручни списанија, литература за физичкото здравје, заштита 
од елементарни непогоди, каталози од издавачки куќи, брошури за здравствена заштита, 
енциклопедии, речници и лексикони. 

 Секоја година се врши анализа за потребите од наставни средства и помагала. Најнови 
набавени се: историски и географски карти; хемија: средства за изведување опити 
(епрувети, шпиртна ламба, штипка, пипети, периоден систем - постер); математика: 
шестар, триаголник; физика и одделенска настава: шестар, триаголник, магнетна 
потковица, магнетни игли; физичко образование: мрежа и  рекети за пинг-понг.  
Претходно беа набавени ЦД-плеери, дидактички материјали од математика од I-III 
одделение, постери со букви и бројки за одделенска настава и бои за сликање по 
ликовно образование.  
 

Интервју со 

домаќин  

Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето 

 

Реализатори: 

- Емилија 

Наумовска 

- Габриела 

Јорданов 

- Музафера 

Шабани 

- Дарко 

Костовски 

ИНТЕРВЈУ СО ДОМАЌИН 

 Домаќинот објасни дека училиштето, во сорабoтка со персоналот на училиштето, 
изготвува план за потребни потрошни материјали во текот на учебната година според 
потребите, а потоа се отвора тендер, како и дека и за набавените и за потрошните 
материјали се води редовна и уредна евиденција и документација. 
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Анкета со 

родители 

 

Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето 

 

 

Реализатори: 

- Емилија  

  Наумовска 

- Габриела       

  Јорданов 

- Музафера  

  Шабани 

- Дарко 

Костовски  

АНКЕТА СО РОДИТЕЛИ 

Во врска со управувањето и раководењето на училиштето за 2016/17 и 2017/18 година, 

спроведена е анкета со вкупно 39 родители од централното и подрачното училиште, кои се 

изјаснија во однос на тоа колку и на кој начин се запознати со овие функции, колку ги знаат 

процедурите за разни видови жалба, дали сметаат дека училишните органи се достапни за 

соработка и дали добро се раководи и управува со училиштето. Примерок од анкетниот лист 

е доставен како прилог кај одговорните лица за самоевалуацијата. Ова се резултатите од 

анкетата, претставени процентуално: 

 

 

4.1. Управување и раководење со училиштето 

Ред. бр. 
на 

прашање 

1 - неточно / 
незастапено 

% 2 - делумно 
точно / 

застапено 

% 3 - сосема 
точно / 

застапено во 
целост 

% 

1. 7 17,95 6 15,38 26 66,67 

2. 4 10,26 11 28,20 24 61,54 

3. 3 7,69 9 23,08 27 69,23 

4. 2 5,13 4 10,26 33 84,61 

5. 4 10,26 11 28,20 24 61,54 

6. 4 10,26 16 41,02 19 48,72 

7. 5 12,82 18 46,15 16 41,03 

8. 4 10,26 19 48,72 16 41,02 

9. 3 7,69 4 10,26 32 82,05 

10. 2 5,13 11 28,20 26 66,67 

 

4.2. Цели и креирање на училишната политика 

Ред. бр. 
на 

прашање 

1 - неточно / 
незастапено 

% 2 - делумно 
точно / 

застапено 

% 3 - сосема 
точно / 

застапено во 
целост 

% 

1. 3 7,69 16 41,03 20 51,28 
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2. 4 10,26 11 28,20 24 61,54 

3. 5 12,82 5 12,82 29 74,36 

4. 5 12,82 9 23,08 25 64,10 

5. 5 12,82 5 12,82 29 74,36 

6. 6 15,38 6 15,38 27 69,23 

7. 4 10,26 12 30,77 23 58,97 

 
4.3. Развојно планирање 

Ред. бр. 
на 

прашање 

1 - неточно / 
незастапено 

% 2 - делумно 
точно / 

застапено 

% 3 - сосема 
точно / 

застапено во 
целост 

% 

1. 7 17,95 14 35,90 18 46,15 

2. 4 10,26 7 17,95 28 71,79 

3. 1 2,56 15 38,46 23 58,97 

4. 2 5,13 19 48,72 18 46,15 

5. 2 5,13 16 41,02 21 53,85 

6. 7 17,95 13 33,33 19 48,72 

7. 4 10,26 10 25,64 25 64,10 

8. 7 17,95 22 56,41 10 25,64 

9. 6 15,38 18 46,15 15 38,46 

10. 8 20,51 23 58,97 8 20,51 

11. 2 5,13 29 74,36 8 20,51 

12. 5 12,82 18 46,15 16 41,03 

13. 2 5,13 12 30,77 25 64,10 
 



ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје                               Самоевалуација на  училиштето ( 2016/17 – 2017/18 год.) 

 

 

 
Подрачје 4: Управување и раководење со училиштето 

Резултати 

Клучни јаки страни: 

 Училишниот одбор е конституиран согласно законската регулатива и Статутот на училиштето. Неговите надлежности се 

јасно дефинирани со ЗОО, Статутот на училиштето и Деловникот за работа на УО.  

 Вработените навремено се информирани за донесените одлуки во училиштето. 

 Раководниот тим креира политика која ги задоволува воспитно-образовните потреби на училиштето. 

 Комуникацијата на релација директор-наставници-стручни соработници-родители е на високо ниво. 

 Целите на училиштето се во согласност со државната и локалната образовна политика, јасни и прецизни се и насочени 

кон подобрување на квалитетот на наставата и постигањата на учениците. 

 Постојат добри меѓучовечки односи, што придонесува за подобар успех во воспитно-образовниот процес. 

 Евентуалните проблеми со учениците ги решава раководниот тим, заедно со стручните соработници и наставниот кадар. 

 Сите органи и тела во училиштето се добро координирани, што дава и добри резултати. 

 Училиштето се вклучува во разни едукативни проекти, семинари и обуки за професионална надградба, односно кадарот 

редовно стручно се усовршува. 

 Училиштето посетува разни семинари поддржани од МОН, БРО и др. и организира интерни семинари. 

 Воспоставени се критериуми и инструменти за вреднување и наградување на наставниците. 

 Кодексот и правилата за однесување условно се почитуваат. 

 Условите за работа се значително подобрени со реконструкција на централното и подрачното училиште. 

 Освоени се многубројни награди, признанија и проекти: Сребрено ниво за Еко-училиште, прво место за Најбезбедно и 

најчисто училиште во Република Македонија за 2016/17 година, eTwinning училиште 2018-2019, вклучување во проектот 

„Училишта на 21-от век“, презентација на училиштето и општина Гази Баба во Европската комисија во Брисел, трето 

место на државните натпревари по физика и хемија, прво место на меѓународен ликовен конкурс, подобрување на 

ресурсите за развивање на ИКТ-компетенциите на наставниците и на учениците, изградба на детско игралиште, добиен 

проект во програмата Еразмус+ како партнер-училиште со уште три училишта од Шпанија, Португалија и Полска,од 

септември, 2018 година, Меморијални спортски игри на годишно ниво 

 Проект за фискултурна сала за училишната зграда во Стајковци (поднесено барање и во очекување на позитивен 

одговор од МОН) 
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 Овозможена просторија за отворање продолжен престој во училишната зграда во Стајковци 

 Побарани согласности за нови финансирања за одделенски наставник за продолжен престој и за социолог 

 Интернет-страница поврзана со социјалните мрежи, каде учениците, наставниците, родителите, локалното население и 

пошироката јавност во и вон земјата навремено се информираат за работата на училиштето и училиштето воопшто 

 Идентификационен број на училиштето преку кој може да се види вклученоста на училиштето во меѓународни проекти 

Слабости:  

 Наставните помагала кои ги поседува училиштето делумно ги задоволуваат потребите, иако се набавуваат современи 

нагледни средства и помагала за реализирање на наставните содржини. 

 Има потреба од инсталација на повеќе компјутери во ПОУ во Страчинци. 

 Нема доволно простории за реализирање на вон-наставни активности, дополнителна и додатна настава, СУА, соработка 

со родители, но тој проблем во голем дел се реши со реконструкцијата и проширувањето на училиштето.  

 Училиштето сé уште не располага со фискултурна сала, со што се отежнува нормалниот тек на часовите по физичко 

образование, но процедурата за отпочнување на градбата е во тек. 

 Просторните услови не дозволуваат можност за целосна кабинетска настава. 
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Анализа на резултатите: евалуација на ова подрачје   

Анализата на собраните податоци за подрачјето Управување и раководење за изминатите две години дава позитивен 

заклучок. Работата на управните и раководните органи, креирањето и спроведувањето на училишната политика се 

извршуваат според сите законски надлежности, навремено, совесно и коректно. Постојат и слаби страни, но тие не влијаат 

значително на работата на училиштето и на искуството и впечатокот што вработените, родителите и учениците ги имаат од 

истото. Во најголем дел, раководењето и управувањето е многу добро. Се очекува училиштето и понатаму да го одржува 

високото професионално ниво на раководење и управување и да ги користи сите можности и добри пракси за идно 

подобрување и усовршување.  

Училишниот одбор и раководниот орган имаат одлична меѓусебна соработка, како и со наставниот и другиот кадар во 

училиштето, која резултира со подобрување на училишната клима, подобрување на спроведувањето на училишната 

политика и на самиот квалитет на наставата. Раководниот орган го заснова своето дејствување на тимска работа, 

вклучувајќи ги вработените во развојот на училишната политика, планирањето и обезбедувањето квалитет. Вработените се 

активно вклучени во остварувањето на целите.  

 

 

Идни активности: приоритетни потподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 

планот за развој на училиштето 

 Изградба на спортска сала 

 Потреба од повеќе донации за континуирано осовременување на училиштето, како и за помош за послабо финансиски 

ситуираните ученици 

 Приспособување на училниците за кабинетска настава 

 Обезбедување дополнителни простории за реализирање на додатната и дополнителната настава, СУА и приемот на 

родители 

 Обезбедување повеќе нагледни средства и помагала за олеснување на текот на наставата 

 Нагласување на обврските и задачите на учениците и родителите кон училиштето 

 Континуирано поттикнување на почитување на сите правила и одредби од страна на вработениот кадар, учениците и 

родителите 
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Самоевалуација на училиштето: ООУ “Кирил и Методиј” – Стајковци, Скопје 

 

Подрачје 5:  Комуникации и односи со јавноста 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оддели во рамките на подрачјето: 

 
 

5.1 Интерни односи со јавноста 

5.2 Екстерни односи со јавноста 
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Самоевалуација на училиштето: ООУ “Кирил и Методиј” – Стајковци, Скопје 

Подрачје 5:  Комуникации и односи со јавноста 

 Индикатори 
за квалитет 

        Теми    -    Активности 

Подрачје: 5 Комуникации и односи со јавноста 

Прегледанидокум
енти 

       Теми   - Собраниинформации 

Записници од 
Одделенски и 
Наставнички 
Совети 
Записници од 
состаноци на 
Совет на родители  
Записници од 
состаноци на 
стручен актив 
Записници од 
родителски 
состаноци 
Записници од 
состаноци на 
ученичка заедница  
 Извештаи од 
спроведени 
работилници. 
Пофалници и 
дипломи 

5.1. Интернa комуникација 
Интерната комуникација ги опфаќа сите вработени во училиштето, учениците и нивните родители и истата 
се изведува преку разни форми, методи и начини: состаноци, групни и индивидуални средби, огласна табла, 
интерен медиум....   За евалуација на овој вид на комуникација користени се повеќе извори за собирање на 
информации и добиени се следниве податоци. 
• Комуникација: директор- вработени 
Комуникацијата на директорот со наставниците се реализира преку  Наставнички совет, Одделенски совет, 
стручни активи,  училишен тим  и индивидуални средби. Во нашето училиште постои одлична комуникација 
помеѓу директорот и вработените. Директорот редовно  ги  информира вработените за преземените 
активности, ги изложува своите  идеи или мислења и заедно со вработените  дискутираат и учествуваат во 
процесот на донесување одлуки. Вработените имаат можност за вклучување во активностите за 
одредување и реализација на училишните приоритети. Директорот редовно и навремено ги информира 
вработените за информации од различен карактер релевантни за вработените преку состаноци,  
соопштенија на огласна табла и  алатки за online комуникација.  
• Комуникација: стручен соработник – наставник  
Стручните соработници (педагог, психолог и дефектолог) секојдневно комуницираат со наставниот кадар и 
им  даваат целосна поддршка. Се врши посета на наставни часови кај секој наставник. Заеднички ги 
идентификуваат децата со ПОП, емоционални и други потешкотии и  даваат поддршка при изработка на 
ИОП програми,  решавање на проблеми со ученици. Наставниците освен на состаноците на стручните 
активи поднесуваат детален извештај за спроведени активности (проекти, работилници, посетени семинари, 
настани...) до стручните соработници на училиштето. 
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Е-дневник 
СМС Пораки 
Веб страна на 
училиштето 
Билтени, писма, 
флаери, весници, 
летоци, брошури, 
огласни табли, 
фотографии, 
видео записи, 
ученички алманах 
Лични средби 

• Комуникација: наставник – наставник  
 Соработка помеѓу наставниците се одвива помеѓу наставници од иста или различна група на предмети на 
ниво на стручен / стручни активи. На редовните  состаноци на стручниот актив  наставниците разменуваат 
разни искуства, идеи, мислења и  корисни материјали. Се  реализираат  отворени часови, се врши редовна 
дисеминација по спроведени обуки / семинари на ниво на училиште со цел  подобрување на квалитетот и 
ефективноста на работењето на училиштето.  Во нашето училиште се формираат тимови кои дејствуваат на 
различни полиња, секој според својата цел и намена.  Исто така наставниците остваруваат комуникација и 
соработка со наставници од други училишта од општината / други општини во Р.М и надвор од државата. За 
тим билдинг се организираат неформални дружења на вработените неколку пати годишно кои исто така 
придонесуваат за подобрување на односите. 
• Комуникација: наставник / стручен соработник со административно технички персонал  
Административниот – технички персонал обезбедува навремени информации за сите законски измени кои 
се од интерес на вработените. Постои достапност до сите информации за непречено реализирање на 
работните обврски на сите вработени. Се врши континуирано одржување, сервисирање на ИКТ опремата и 
наставните средства и помагала. Се води грижа за степенот на хигиената во училиштето. 
• Состанок на наставнички совет  
Состаноците на наставничкиот совет, одделенските совети и стручните активи се одржуваат согласно 
предвидената динамика во Годишната програма за работа на училиштето. 
На  планираните состаноци на наставничкиот совет се даваат конструктивни предлози за подобрување на 
севкупното работење на училиштето. Се даваат предлози за подобрување и дополнување на наставните 
планови и програми, воведување на нови струки, профили и сл. На наставничките и одделенските Совети се 
презентираат извештаи за постигањата, редовноста и поведението на учениците а воедно  се споделуваат 
и информации за проектите и активностите во кои е вклучено училиштето. 
• Состанок на одделенски совет  
Состаноците на одделенскиот совети се одржуваат најмалку четири пати во текот на годината за секој 
квалификационен период а по потреба и повеќе пати . На состаноците се следи реализација на наставните 
програми, се даваат конструктивни предлози за подобрување на наставниот процес, подобрување на 
постигањата, редовноста и дисциплината на учениците. За овие постигања се вршат редовни анализи како 
поединечно, на ниво на паралелка, така и на ниво на училиште.  
• Состанок на стручни активи  
Редовни состаноци  се одржуваат на стручните активи во училиштето за подобрување на наставниот 
процес преку одржување на нагледни и отворени часови, поднесување извештаи за посетени семинари, 
споделување на новитети. На состаноците на Стручните активи се даваат предлози за подобрување на 
оперативните планови за час и примена на нови наставни форми, методи и техники на учење. Се даваат 
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предлози за меѓупредметна интеграција и за поголема примена на ИКТ во наставата. Се преземаат 
активности со кои ќе се подобри квалитетот на наставата и ќе се подобрат стандардите и критериумите за 
оценување.  

Ученици 
За информирање на учениците се користат огласна табла, веб страница на училиштето и соопштенија кои 
се читаат во секое одделение. 
Според програмата за работа на педагогот се планираат и спроведуваат информативни средби, 
работилници на кои учениците се здобиваат со информации релевантни за нивното здравје, превенција, 
можностите кои ги нудат средните училишта... 
 
• Комуникација: наставник- ученик  
Во нашето училиште постои одлична соработка  и взаемна почит меѓу наставниците и учениците преку 
која може да се согледа состојбата, условите и климата за работа, резултатите, успесите и предизвиците 
со кои се соочува секое училиште.  Наставниците водат севкупна грижа за сите ученици подеднакво без 
разлика на нивната социјална и материјална положба, полова и етничка припадност. 
Учениците редовно се информираат за своите права и обврски и сите активности кои се реализираат или 
се планираат во училиштето. Наставниците имаат воспоставено добра комуникација со учениците, 
еднаков приод, взаемна почит и поддршка. За време на часовите се превземаат активности за 
обезбедување на пријатна атмосфера за работа, поголема мотивација за учење и постигнување на 
повисоки резултати. За напредокот и постигањата се дава редовна усна и писмена повратна 
информација, а постои и можност за помош и поддршка на учениците со ПОП, емоционални, социјални и 
здравствени потешкотии. Се превземаат иницијативи за организирање на активности за помош и 
поддршка на ученици од социјално ранлива категорија и друг вид на проблеми. За почитување на 
различностите се организираат трибини и други активности. Наставниците редовно ги поттикнуваат и 
мотивираат учениците да се вклучат во воннаставни активности и разновидни натпревари. 
 
• Комуникација: ученик – ученик  
Комуникацијата ученик-ученик се одвива на задоволително ниво. Учениците имаат слобода да побараат 
целосна помош и поддршка од страна на стручниот соработник доколку се соочат со било каков проблем 
или потешкотии во и надвор од училиштето. Ученичката заедница согласно програмата за работа најмалку 
еднаш во месецот одржува  состаноци и работилници на различни теми.  На транспарентен и демократски 
начин се врши изборот на претставниците во ученичката заедница. Претседателите на секоја паралелка 
навремено ги  известуваат своите соученици за информациите и сознанијата кои ги  стекнале на  
состаноците. Спроведените активности имаат за цел да го подобрат воспитно-образовниот процес кај 
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учениците и да ги развијат комуникативните компетенции на релација ученик- наставник и ученик-ученик. 
Постои меѓусебна соработка за помош и поддршка при совладување на одредени наставни содржини.  
• Комуникација: стручен соработник – ученик  
Стручниот соработник се грижи за подобрување на успехот, редовноста и дисциплината на учениците при 
што редовно организира советува. Учениците имаат слобода да побараат целосна помош и поддршка од 
страна на стручниот соработник доколку се соочат со било каков проблем или потешкотии во и надвор од 
училиштето. Се даваат редовни информации и се спроведуваат активности за професионалната 
ориентација и одредување на идното занимање..  
 

Родители 
Училиштето постојано ги поттикнува родителите да се вклучат во образовниот процес на своите деца.  
Родителите се вклучени во воспитно-образовниот процес и преку учество во Советот на родители и 
Училиштниот одбор. Се организираат редовни родителски средби на секое тримесечие, полугодие и на 
крајот на учебната година како и вонредни родителски средби по потреба. Училиштето за нив е во секое 
време отворено, секој наставник има еднаш неделно приемен ден за родителите и еднаш месечно отворен 
ден. На индивидуалните средби наставниците подетално ги запознаваат родителите за постигањата и 
поведението на учениците. Е-дневникот и СМС пораките им овозможуваат на родителите во секој момент 
да имаат увид во наставните содржини, постигањата, редовноста на учениците, дополнителна и додатна 
настава и домашни задачи. 
На редовните состаноци на Советот на родители, присутните се информираат за работата на училиштето и 
се разгледуваат суштински прашања, а  на родителите-претставници им е овозможено активно и 
континуирано партиципирање во донесувањето на одлуки. Родителите-претставници на родителските 
состаноци ги проследуваат информациите и донесените заклучоци до останатите родители. 
Родителите се поттикнати активно да се вклучат во наставниот процес преку организирање на предавања 
на конкретна тема или посети на работното место на родителот, како и учество во воннаставните 
активности. Родителите се вклучени преку активно учество во проектните активности ЕКО, МИО, 
декорирање на училиштето по разни поводи, празници 
На почетокот на учебната година родителите на учениците првачиња имаат можност преку флаери да се 
запознаат со основните информации за воспитно-образовната работа на училиштето. По повод приемот на 
учениците во прво одделение училиштето подготвува свечена приредба на која се поканети и 
родителите/старателите.  
Училиштето има и свој веб- сајт преку кој учениците и родителите брзо и адекватно се информираат за сите 
активности на училиштето. 
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Записници и 
извештаи од 
соработка со: 

-локална и 
поширока 
заедница ( УЗ, МЗ, 
детски градинки, 
основни и средни 
училишта, државни 
институции, 
владини и 
невладини 
организации и         
здруженија, бизнис 
сектор... 

-од посета на 
културно-научни, 
образовни, 
здравствени и 
верски институции, 
културни и 
природни 
знаменитости 

Прес соопштенија 

Прес конференции 

Соработка со 
медиумите? 

Конференции и 
изложби 

Публикации 

5.2. Екстерна комуникација и односи со јавноста 
Екстерната комуникација ги опфаќа  МОН, БРО, ДПИ и ДИЦ, локална заедница, бизнис сектор. 
Промовирање и зголемување на угледот на училиштето се врши преку веб страната, Фб страна, брошура 
кои имаат информирачка и престижна функција за односите со јавноста. 
• Комуникација со институциите од централно ниво: МОН, БРО и ДПИ. 
Постои континуирана соработка со релевантните институции (МОН, БРО, ДПИ и ДИЦ). Училиштето има 
одлична соработка со Министерството за образование на Република Македонија, непосредно преку 
претставник на министерството во Училишниот одбор и исто така, со претставник на Бирото за развој на 
образованието во Училишниот одбор. Се организираат семинари, обуки и предавања од страна на МОН и 
БРО. Советници од БРО и инспектори од ДПИ редовно вршат посета на нашето училиште, како и посета на 
наставни часови за што постојат записници во архивата.  
• Комуникација со локалната заедница 
Нашето училиште е активно вклучено во животот на локалната заедница преку спроведување на заеднички 
проекти и организирање и учество на настани од интерес на заедницата, манифестации и свечености од 
различен вид. Училиштето има континуирана и добра соработка со локалната заедница за подобрување на 
условите за работа во училиштето, поддршка на активности во училиштето по различни поводи и акции, 
заеднички активности со општината по повод разни манифестации. 
Училиштето зема активно учество во сите активности по повод Денот на Општината   како што се: 
проектите, хуманитарните акции, конкурси и натпревари. 
 
• Комуникација со други образовни институции во РМ и странство  
Нашето училиште има одлична соработка  и со  воспитно-образовните установи, институции од областа на 
културата, претпријатија и други органи и организации, заради збогатување на содржините и активностите 
на учениците.  
 Здруженијата на наставници организираат општински, регионален, републички и меѓународни напревари 
согласно МОН на кои учениците под менторство на своите наставници редовно учествуваат и ги 
промовираат своите знаења и надвор од училиштето, а резултатите и освоените награди се јавни и 
тренспарентни. 
На крајот од учебната година претставници од средни училишта вршат презентација и доделуваат флаери 
кои им помагаат на учениците од деветтите одделенија при нивната професионална определба. Преку 
посета на отворени денови на средните училишта , учениците и родителите имаат можност да добијат јасни 
и прецизни информации за  критериумите, условите и уписот во средно образование. 
Училиштето остварува соработка со Сојузот за грижи и воспитување на децата на Република  Македонија 
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Фотографии и 
видео записи 

Плакати и 
билборди 

како и Подмладокот на Црвениот Крст и во рамките на таа соработка се  организира свечен прием на 
учениците од прво одделение во Детската организација, зачленување на учениците во Подмладокот на 
Црвениот Крст и спроведување на акции од хуманитарен карактер. 
Соработка со голем број на институции -посета на музеи, библиотеки, театри, саем на книга, општина, 
собрание, поточиња... Редовно се изведуваат посети на културно-научни, образовни, здравствени и верски 
институции, културни и природни знаменитости. 
Нашето училиште има потпишано меморандуми за соработка со други образовни институции во РМ и 
надвор од неа.  
Се работи на проекти со наставници од странство (eTwinning)  
• Комуникација со граѓански здруженија, бизнис сектор и донатори  
Соработката со граѓански здруженија, бизнис сектор и донатори  не е на многу високо ниво и се остварува 
само со реализација на одредени проекти, акции и слично. 

Користени 
методи за 
собирање
на 
податоци 

Учесници во 
собирање на 
информации 
Реализатори 

Собрани информации 

Анкета за 
наставниц

и 

Лина 
Милошевска 
Јасмина 
Јездиќ 
Биљана 
Арсова 
Габриела 
Постоловска 
Фатон Ганиу 
 

1.Постои добра комуникација помеѓу директорот и вработените. ДА-56% ДЕЛУМНО-41% НЕ-3% 
2.Се обезбедуваат навремени информации за сите законски измени кои се од интерес на 
вработените. ДА-68% ДЕЛУМНО-32% НЕ-0% 
3.Постои можност вработените да учествуваат во процесот на донесување на одлуки. ДА-38% 
ДЕЛУМНО-59% НЕ-3% 
4.Вработените редовно се информираат за превземените активности од страна на директорот. ДА- 
59%ДЕЛУМНО-35% НЕ-6% 
5.Вработените имаат можност за вклучување во активностите за одредување и реализација на 
училишните приоритети. ДА-59% ДЕЛУМНО-35% НЕ-6% 
6.Наставниците имаат можност да дадат констуктивни предлози за подобрување на наставниот 
процес. ДА-68% ДЕЛУМНО-29% НЕ-3% 
7.Стручните соработници даваат поддршка на наставниот кадар во текот на наставниот процес. ДА-
56%ДЕЛУМНО-32% НЕ-12% 
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8.Најмалку два пати во годината се врши посета на наставен час кај секој наставник. ДА-74% 
ДЕЛУМНО-23% НЕ-3% 
9.Транспарентно се врши избор на наставници за посета на семинари и други стручни 
усовршувања. ДА-65% ДЕЛУМНО-24% НЕ-11% 
10.Се врши дисеминација на обуки за сите воведени новини и измени во воспитно–образовниот 
процес. ДА-85% ДЕЛУМНО-15% НЕ-0% 
11.Наставниците разменуваат искуства и идеи на ниво на стручен/стручни активи. ДА-74% 
ДЕЛУМНО-26% НЕ-0% 
12.Наставниците редовно доставуваат извештај за спроведени училишни и воннаставни активности 
до стучната служба. ДА-97% ДЕЛУМНО 3% НЕ-0% 
13.На WEB страницата редовно се објавуваат тековните настани и активности во училиштето. ДА- 
85% ДЕЛУМНО-15%  НЕ-0% 
14.Се користат online апликации за размена на мислења и искуства во насока на подобрување на 
севкупната работа на наставниците. ДА- 65% ДЕЛУМНО-32% НЕ-3% 
15.Наставниците имаат воспоставено добра комуникација со учениците, еднаков приод, взаемна 
почит и поддршка. ДА-82%  ДЕЛУМНО-18% НЕ-0% 
16.На учениците се дава редовна усна и писмена повратна информација за напредокот, 
постигањата и потребите за нивно подобрување. ДА-88%  ДЕЛУМНО-12% НЕ-0% 
17.Се остварува соработка со наставници од други училишта од општината/други општини во РМ 
или училишта од други држави. ДА-74% ДЕЛУМНО-26% НЕ-0% 
18.Постои континуирана соработка со релевантните институции МОН, БРО, ДПИ. ДА-62%  
ДЕЛУМНО- 35% НЕ-3% 
19.Редовно учествувате на воннаставни активности (натпревари, манифестации...). ДА-88% 
ДЕЛУМНО-12% НЕ-0% 
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Анкети за 
ученици 

 
 
 
 
 
 

Лина 
Милошевска 
Јасмина 
Јездиќ 
Биљана 
Арсова 
Габриела 
Постоловска 
Фатон Ганиу 
 
 
 
 
 
 

1.Изборот на претставниците во училишната заедница се врши на транспарентен и демократски 
начин. ДА-78% ДЕЛУМНО-17% НЕ-5% 
2.Претседателот на одделението редовно присуствува на состаноците на училишната заедница на 
ниво на училиште. ДА-63% ДЕЛУМНО-20% НЕ-17% 
3.Претседателот на одделението ги пренесува нашите ставови на училишната заедница на ниво на 
училиште. ДА-46% ДЕЛУМНО-29% НЕ-25% 
4.Преседателот на одделението редовно не информира за донесените одлуки на училишната 
заедница. ДА-46% ДЕЛУМНО-34% НЕ-20% 
5.Постои добра соработка и комуникација помеѓу учениците во одделението. ДА-80% ДЕЛУМНО-
15% НЕ-5% 
6.Слободно можам да ги искажам своите ставови и мислења во секојдневната комуникација со 
наставниците. ДА-71% ДЕЛУМНО-29% НЕ-0% 
7.За време на часовите се превземаат активности за обезбедување на пријатна атмосфера за 
работа. ДА-61% ДЕЛУМНО-37% НЕ-2% 
8.Наставникот има добар пријателски однос и комуникација со ученикот. ДА-78% ДЕЛУМНО-22% НЕ-
0% 
9.Имаме поддршка од педагогот, психологот, дефектологот и библиоткарот за надминување на било 
какви проблеми во и вон училиштето. ДА-75% ДЕЛУМНО-20% НЕ-5% 
10.Учествувам во настаните кои се одржуваат во училиштето по разни поводи (базари, приредби...) 
ДА-88% ДЕЛУМНО-10% НЕ-2% 
11.Задоволен сум од информациите што ги добивам на работилниците, предавањата за превенции, 
грижа за здравјето,професионален развој... ДА-68% ДЕЛУМНО-20% НЕ-12% 
12.Информиран сум дека училиштето има своја WEB страница (www.ooukirilimetodij.edu.mk) ДА-73% 
ДЕЛУМНО-12% НЕ-15% 
 
13. Со кои содржини би сакале да се збогати WEB страницата на училиштето? 
- Слики од учениците во училиштето; 
- Спортски активности; 
- Работилници и проекти во училиштето; 
- Настани во училиштето; 
- Кодексот на наставниците и учениците; 
- Активности што ќе се одржуваат во текот на неделата; 
- Прецизно закажување на тестови и активности. 

http://www.ooukirilimetodij.edu.mk/
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14. Би сакал повеќе работилници, предавања на тема: 
- Заштита од поплава, земјотрес.. 
- Деца со посебни потреби; 
- Хигиена; 
-Заштита од алкохол и цигари; 
- Заштита од преносливи болести; 
- Здравје; 
- Правилно однесување; 
- Креативност; 
- Музика; 
- Екологија; 
- Истражувања; 
- Странски јазици. 

Анкети за 
родители 

 
 

Лина 
Милошевска 
Јасмина 
Јездиќ 
Биљана 
Арсова 
Габриела 
Постоловска 
Фатон Ганиу 
 
 
 
 
 
 

1.Претставникот од Советот на родители на ниво на одделение обезбедува редовни и детални 
информации за работата на Советот на родители.  ДА-82% ДЕЛУМНО-13% НЕ-5% 
2.Родителите имаат можност за искажување на своето мислење, поставување на прашања и 
давање коментари и сугестии. ДА-80% ДЕЛУМНО-10% НЕ-10% 
3.Училиштето ги зема во предвид мислењата и сугестиите и идеите на родителите.  ДА-54% 
ДЕЛУМНО-41% НЕ-5% 
4.Родителите учествуваат во разновидни активности организирани во училиштето. ДА-44% 
ДЕЛУМНО-44% НЕ-12% 
5.Информиран сум дека училиштето има своја WEB страница (www.ooukirilimetodij.edu.mk) ДА-85% 
ДЕЛУМНО-0% НЕ-15% 
6.На WEB страницата редовно се објавуваат тековните настани и активности во училиштето. ДА-
73% ДЕЛУМНО-22% НЕ-5% 
7.Често ја посетувам WEB страницата и FB страницата на училиштето за да се информирам за 
настаните во училиштето. ДА-57% ДЕЛУМНО-28% НЕ-15% 
8.Задоволен сум со комуникацијата со стручните соработници (психолог, дефектолог, педагог, 
библиотекар) во училиштето. ДА-80% ДЕЛУМНО-20% НЕ-0% 
9.Триаголникот наставник-родител-ученик функционира и е од суштинско значење. ДА-80% 
ДЕЛУМНО-20% НЕ-0% 
10.Редовно сум информиран за успехот и поведението на ученикот. ДА-100% ДЕЛУМНО-0% НЕ-0% 
11.За успехот на ученикот се информирам преку: 
Најмногу се изјасниле за родителски средби, а најмалку за отворен ден на училиштето. 
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Подрачје 5:  Комуникации и односи со јавноста 

 

Резултати:Клучни јаки страни и слабости 

Клучни јаки страни: 
►Постои добра комуникација помеѓу директорот и вработените; 
► Вработените редовно и навремено  се информирани за сите законски измени и превземените активности од страна на 
директорот 
►Стручниот  соработник дава постојана поддршка на наставниот кадар и  врши посета на наставен час кај секој наставник; 
►Транспарентно се врши избор на наставници за посета на семинари и други стручни усовршувања и  се врши дисеминација на 
обуки за сите воведени новини и измени во воспитно; 
►Наставниците разменуваат искуства и идеи на ниво на стручен/стручни активи и користат on line апликации за размена на 
мислења и искуства; 
► Постои взаемна и добра комуникација помеѓу наставниците, родителите и учениците  преку пишана или усна комуникација; 
►Постои  соработка со наставници од други училишта од општината/други општини во РМ или училишта од други држави,  МОН, 
БРО и ДПИ; 
►Родителите  редовно присуствувате на родителските средби и се  информирани за настаните и активностите во училиштето; 
► Родителите се задоволни од објавените информации за настаните и активностите во училиштето на Фејсбук пирофилот на 
училиштето. 
► Изборот на претставници во училишната заедница се врши на транспарентен и демократски начин; 
► Претседателот на одделенската заедница  редовно присуствува на состаноците. 
► Учениците слободно можат да ги искажат своите ставови и мислења во секојдневната комуникација со наставниците кое се 
должи на  пријателски  однос на наставниците кон учениците; 
► Учениците редовно учествувате во настани кои се одржуваат во училиштето по разни поводи (базари, приредби...), 
► Учениците имаат поддршка од педагогот за надминување на било какви проблеми во и вон училиштето 

Слабости: 
► Недоволна вклученост на родителите во училишните активности (проекти, работилници, предавања); 
►  Вработените  недоволно имаат можност да учествуваат во процесот на донесување на одлуки; 
 ►  Претседателот  на одделението недоволно ги информира учениците  за донесените одлуки и  недоволно ги пренесува 
нивните ставови  на училишната заедница на ниво на училиште. 
 



ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје                               Самоевалуација на  училиштето ( 2016/17 – 2017/18 год.) 

 

 

 

Анализа на резултатите -  евалуација на ова подрачјето 

Анализата на добиените податоци од анкетите за наставниците, учениците  и родителите, како и од прегледаните документи 
покажа дека во училиштето постои добро интерна  комуникација на релација наставник – ученик,  ученик – ученик и наставник-
родител, стручен соработник-наставник и стручен соработник-ученик. 
Училиштето континуирано креира однос со родителите/старателите кој се темели на меѓусебна доверба и врши целосна и 
навремена дистрибуција на информации кои се од заеднички интерес. Родителите на учениците се максимално вклучени во 
воспитно образовниот процес преку родителски и отворени  средби, учество во училишните органи и програмски и пороектни 
активности од различен карактер. Од анкетите со родителите  произлезе  дека  чесото е посетен  Фејсбук профилот и веб 
страницата на училиштето  од страна на родителите. 

Училиштето е во постојана комуникација и соработка со локалната заедница, како и со стопанските организации во неа и таа 
соработка е взаемна.  

Во рамките на своите можности локалната заедница и бизнис секторот во неа финански ги поткрепуваат активностите поврзани 
со  уредување на спортските терени во училишниот двор, хортикулнурното уредување на зелените површини и реновирање на 
некои од училишните простории.  

Училиштето ги промовира  постигањата на учениците преку активно учество во организирани натпревари на знаење и 
воннаставни активности, манифестации, хепенинзи и други активности на различни нивоа. 

Училиштето остварува соработка со голем број организации, како Сојузот за грижи и воспитување на децата  на Република  
Македонија , Црвениот Крст на Македонија и Центар за социјална работа , како и културно –историски институции ( музеи, 
театри, археолошки локалитети...) 

Училиштето соработува со средните училишта во рамките на професионалното информирање и ориентирање на учениците. 

Училиштето континуирано ги промовира своите достигања преку презентации, соопштенија и публикации со што  го  унапредува 
квалитетот на соработката со локалната заедница , истовремено информирајќи ги и за проблемите со кои се соочува. 

Идни активности: Приоритетни потподрачја оддели во рамките на ова подрачје кои можат да бидат вклучени во планот 
за развој на учулиштето:   
►Поголема вклученост на родителите во училишните активности (проекти, работилници, предавања); 
►Поголема можност на    вработените  да учествуваат во процесот на донесување на одлуки: 

►  Поголема информираност на  учениците  за донесените одлуки и  пренесување на  нивните ставови  на училишната заедница 
на ниво на училиште од страна претседателот на одделението. 
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Самоевалуација на училиштето: ООУ “Кирил и Методиј” – Стајковци, Скопје 

Подрачје 6: Училишна клима и односи во училиштето 

 

Оддели во рамките на подрачјето: 

 

6. Училишна клима и односи во училиштето 
 
 
6.1. Училишна клима и односи во училиштето 
 
 
6.2.  Промовирање на постигањата 

 
 
6.3. Еднаквост и правичност 
 
 
6.4 Партнерски однос со родителите и со локалната заедница 
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Самоевалуација на училиштето: ООУ “Кирил и Методиј” – Стајковци, Скопје 

Подрачје 6: Училишна клима и односи во училиштето 

Бр. Индикатори за квалитет Теми    -    Активности 

6.1. Училишна клима и односи во училиштето 

Прегледани документи Теми     -      Собрани информации 

-Годишна програма на   
училиштето 
- ЗОО                                                       
-Статут на 
училиштето -Кодекс 
на однесување    
-Куќен ред на 
училиште 
-Правила за 
однесување 
-Правилник за 
надомест за штета  
-Правилник за 
пофалби, награди и 
педагошки мерки  
-програми на 
одделенски 
раководители 
-Записници од 
активите 
-Одд.Дневници, 
-Годишни  и 
полугодишни 
извештај, анализи,за 
успехот и 
поврдението на 
учениците 
-пед.евиденција за 
изречени педаг.мерки 

6.1.1. Углед/ имиџ на училиштето 
Визијата и приоритетите на ООУ „Кирил и Методиј“ – Стајковци, Скопје  дадени во Годишната програма 
на училиштето. Визијата на училиштето се однесува на создавање на училиште кое напредува во 
квалитетот на условите за работа, едуциран наставен кадар, интерактивна соработка меѓу учениците, 
наставниците и родителите. Училиште со здрава клима и пријатна атмосфера за работа во која ќе 
создадеме личности со високи вредности кои ги знаат своите права и одговорности, го негуваме 
меѓусебното почитување и толеранција, градиме доверба и почит. 
Елементите кои допринесуваат училиштето да ужива високо реноме се: квалитетната настава, 
постигнатиот успех во различни области, создавање на мултикултурно уредување во образовниот 
процес и професионално раководство. 
 
6.1.2. Кодекс на однесување 
- Во училиштето има кодекс на однесување со поставени принципи и правила на однесување на сите 
структури. Истиот е изготвен и усвоен  од страна на сите структури во училиштето. Во училиштето има 
правила и процедури и мерки за справување во случај на прекршување на правилата пропишани во 
кодексот. 
6.1.3. Училишна клима 
Во училиштето постои соработка меѓу вработените, учениците и другите инволвирани во В-О процес и  
подеднакво се третираат и почитуваат сите структури. Постои добра внатрешна соработка меѓу 
вработените во училиштето , добра соработка со родителите и добра надворешна соработка. Сите 
ученици без оглед на способностите, род, и социјално  потекло се чувствуваат прифатени од 
возрасните. 
6.1.4. Поведение и дисциплина во училиштето 
 Во училиштето, поведението и дисциплинита се на задоволително ниво. Постои  работна атмосфера  

за време на наставата и воннаставните активности.  
 Во училиштето се применуваат педагошки мерки според Правилникот за педагошки мерки за 

учениците во основно образование.. 
6.1.5. Партиципација на учениците во решавање проблеми и донесување одлуки 
 Училишните проблеми во училиштето се решаваат  преку добро воспоставена соработка меѓу 
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-Записници од 
Одделенски совет и 
Наставнички совет 
-Евидентни листови 
-Записници од 
ученички заедници 

учениците,  одделенските раководители, наставниците и стручните соработници.Наставниците 
постојано им даваат можност на учениците да партиципираат во решавање на проблеми и донесување 
одлуки со цел да се побуди одговорност 
совесност кај учениците. На часовите на одделенската заедница и на состаноците на училишната 
заедница, учениците слободно ги искажуваат своите идеи, сугестии. 
Училишната заедница во училиштето има своја програма која е дел од Годишната програма на 
училиштето 

6.2.  Промовирање на постигањата 

Прегледани документи Теми     -      Собрани информации 

-Книга на 
соопштенија , 
-Записници од 
одделенски совети и 
наставничкиот совет 
-Училишни 
манифеста- ции, и на 
ниво на општина 
-Програми за СУА, 
-Правилник за 
награди и пофалби  
на ученици 
-Дипломи, 
пофалници и 
признанија 

6.2.1.Промовирање на личните постигања на учениците 
Училиштето има изградено систем на вреднување и начин на промовирање на личните постигања на 
учениците во рамките на училиштето и во пошироката локална средина. Учениците имаат можности 
(согласно своите способности и интереси) да ги изразат своите креативни потенцијали во наставата и 
воннаставните активности  преку училишни натпревари, квиз натпревари, истакнати изработени проекти 
и др. На ученици кои имаат примерно поведение  и позитивно однесување, кои се залаагаат и 
напредуваат во наставата и имаат позитивно однесување им се доделуваат пофалби и награди. 
Училиштето избира и првенец на генерација според утврдени критериуми. 
6.2.2. Промовирање на постигањара во име на училиштето 
Учениците кои  имаат континуирано одличен успех и постигнале успех во слободните ученичките 
активностите (натпревари, литературни, ликовни конкурси, изложби, квизови  и сл), се јавно пофалени 
во училиштето на манифестации организирани од страна на општината и ТВ и електронски медиуми 
(веб-страна на училиштето, фб страна  и сл.). Училиштето ги поттикнува учениците да учествуваат и 
постигнуваат успех на натпревари на локално, регионално и национално ниво но нема развиен систем 
на наградување 

6.3.  Еднаквост и правичност 

Прегледани документи Теми     -      Собрани информации 

-Одделенски 
Дневник 
-Програма за 
одделенски час  
-ЗОО  и  Статут на 
училиштето 
Евиденција на 
ученици за СУА 
-Прирачник за детски 

6.3.1. Познавање на правата на децата 
Правата на децата се одредени во Конвенцијата за правата на детето. За да обезбеди еднаквост и 
правичност за сите ученици, вклучувајќи ги машките и женски деца, учениците со посебни образовни 
потреби и учениците од различно етничко потекло,училиштето се ангажира за промовирање на правата 
на децата, води грижа за запазување на кодексот на однесување во соработка со педагогот. 
Училиштето ги запознава учениците со нивните права, а воедно и ги поттикнува да ги практикуваат 
своите права. Исто така и родителите се запознаени со правата на децата. 
6.3.2 Еднаков и правичен третман на сите ученици 
Вработените во училиштето ги почитуваат и постапуваат подеднакво кон сите ученици без разлика на 
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користени 
методи за 
собирање 
на 
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Учесници во 
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Собрани информации 

 
   
 Анкета на 

наставницит
е 
 
 

 
Дијана 
Илиевска 
Елена 
Темелковска 
Емилија 
Ѓоргиевска 
Неџати 
Лимановски 
Тоде 
Јовановски 
 

Во училиште анкетирани се 40 наставници од кои 21 се со македонска етничка припадност, 
а 19 се од албанска етничка припадност. Од нив 10 се машка полова припадност, а 30 се од 
женска полова припадност. Од спроведената анкета добиени се следните резултати: 
6.1. Училишна клима и односи во училиштето 
1.Училишната зграда, училишните простории и дворот се постојано чисти и средени.  
Од анкетираните наставници 55% се изјасниле со точно 40 % со делумно точно и 5% со неточно. 
2.Училиштето располага со функционални и соодветно опремени училишни простории. 
Од анкетираните 28% се изјасниле со точно, а 63% делумно точно и 10% не се согласуваат. 
3.Училиштето обезбедува стручно усовршување на наставниот кадар.  
Од анкетираните наставници 48 % се изјасниле со точно, а 50%  со делумно точно и 3% со 
неточно 
4.Условите за работа влијаат за квалитетно реализирање на наставните активности.  
На ова прашање со точно се изјасниле 83%,  а за делумно точно се изјасниле само 15% и 3 % 
неточно  
5. Задоволни сте од условите за работа во училиштето.  
60% од анкетираните наставници се задоволни, 35% делумно се задоволни а 6% не се 
задоволни.  

права 
-Заведени разговори 
со ученици 
-Годишна програма 
за работа на 
училиштето 
-Годишен извештај 
на училиштето 
-интервју со 
директор 

нивната родова, етничка и верска припадност. Училиштето ги промовира еднаквоста и правичноста како 
темелни вредности. Води политика на позитивно вреднување на етничката, културната, верската и 
јазичната разноликост во училиштето и заедницата и родителите од страна на наставниците и 
педагогот.  
6.3.3 Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 
Се настојува учениците да бидат воспитувани во духот на мултикултурализмот особено поради фактот 
што има ученици од повеќе етнички заедници и  се поттикнуваат да ги  почитуваат сите етнички 
заедници и да ја вреднуваат родовата, етничката, културната, верската и јазичната разновидност во 
училиштето и средината. Учениците учат да ја почитуваат сопственоста и културата и традицијата на 
другите етнички заедници во Р.Македонија.Тоа се прави на одделенските часови, како и на часовите по 
одредени предмети, како историја,странски јазици, географија, и други. Вработените во училиштето се 
вклучени во проектот за промовирање на мултикултурализамот. 
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7. Условите за работа се подобрени во изминатите две години. 
На ова прашање 85% се изјасниле со точно,13% со делумно точно  и 3% со неточно.  
8. Задоволни сте од хигиената во училиштето. 
Околу 40% се изјасниле дека се задоволни, 43% делумно точно а 18% не се задоволни. 
9. Во училиштето се организираат предавања и работилници на тема здравје од соодветни 
институции. 
Од анкетираните наставници 78% се изјасниле со точно,20% се изјасниле дека е делумно точно и 
15% неточно 
10. Училиштето обезбедува редовни систематски прегледи и вакцинација на учениците. 
98% се изјасниле со точно , а 3% делумно точно  
11. Наставниците активно создаваат услови, учениците да се чувствуваат безбедно и 
добредојдено во училишната зграда. 
90% се изјасниле со точно и 10% делумно точно дека создаваат услови за учениците.  
12. Кои фактори можат позитивно да влијаат врз угледот на училиштето? 
Како фактори, наставниците ги имаа наброено:надворешни фактори,добро однесување,изградба 
на спортска сала за подобро изведување на часовите по физичко образование, кабинетска 
настава,учество на натптревари, сработка со колегите, постигнувањата на натреварите  на 
учениците  
13. Во изготвувањето на кодексот на училиштето, учествуваат сите структури во 
училиштето. 
Од анкетираните наставници 43% дека ова е точно, 50%  дека е делумно точно и 8% неточно. 
14. Правилата и принципите дадени во кодексот се почитуваат. 
На ова прашање 58% од анкетираните одговориле дека се почитуваат правилата и принципите, а 
38% дека делумно се почитуваат и 6% дека не се почитуваат. 
15. Педагошките и дисциплинските мерки правилно се применуваат во случај на прекршување 
на принципите и правилата. 
Од анкетираните наставници 65% се изјасниле дека правилно се применуваат мерките, 28% 
делумно точно и  само 8% се изјасниле дека е неточно. 
16.Во училиштето постои меѓусебна почит меѓу вработените. 
Од анкетираните наставници 50% се изјасниле со точно,35% делумно точно а само 15% се 
изјасниле дека е неточно. 
17.Наставниците ги почитуваат и постапуваат подеднакво кон сите ученици без разлика на 
нивната родова, етничка и верска припадност. 
Од анкетираните наставници  83% се изјасниле со точно,а 18% со делумно точно 
18. Со проблемите што се однесуваат на дисциплината и редовноста, се справувате 
      а. внимателно, но авторитетно и според Правилникот за изрекување педагошки мерки – 83% 
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      б. понекогаш, со успешно изрекување на педагошки мерки – 8%. 
      в. со пренасочување на проблемите во педагошката служба –3% 
 19. Постои добра соработка меѓу наставниците, стручните соработници и директорот. 
Од анкетираните наставници 48% се изјасниле со точно, а само 53% се изјасниле со делумно 
точно. 
 

6.2. Промовирање на постигањата        
20. Наставниците континуирано ги следат, поддржуваат и стимулираат постигањата на 
учениците.  
90% се изјасниле дека се задоволни, 10% делумно точно  
21. Училиштето има изградено начин на промовирање на личните постигања на сите ученици 
во рамките на училиштето и во пошироката локална средина.  
Од анкетираните наставници 85% се изјасниле со точно, а само 15%се изјасниле со делумно 
точно. 
22. Училиштето води политика на поттикнување на наставниот кадар и учениците да 
учествуваат и да постигнуваат успех на натпревари на локално, регионално и национално 
ниво. 
Од анкетираните наставници 83,% се изјасниле со точно и 15 % со делумно точно и 3% со 
неточно 
 
 
6.3. Еднаквост и правичност 
23. Наставниците ги запознаваат и информираат учениците со нивните права и истите да 
ги практикуваат. 
На ова прашање 85% се одговориле со точно, а делумно точно одговориле 15 %.  
24. Учениците независно на нивниот пол, етничка припаданост, социјален статус, како и оние 
со посебни потреби имаат подеднакви права и одговорности. 
Од анкетираните наставници 83 % се изјасниле со точно а 10% со делумно точно и 3% со неточно 
25. Во училштето се организираат наставни и воннаставни активности меѓу 
културно/јазички мешани групи. 
На ова прашање 93% се одговориле со точно, а делумно точно одговориле 8 %.  
6.4. Партнерски однос со родителите и локалната самоуправа 
 
26. Училиштето планира активности  за да ги поттикне родителите  да се вклучат во 
наставниот процес. 
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 Од анкетираните наставници 85 % се изјасниле со точно а 13% со делумно точно и 3% со 
неточно 
27. Во училиштето постои отвроен ден за родители. 
Сите накетирани наставници 100% се изјасниле дека постои отворен ден за родители. 
28.Наставниците/одд.наставници редовно се во контакт со родителите  секогаш кога е 
потребно. 
На ова прашање 95%  одговориле со точно, и 5 % одговориле со делумно точно.  
 29. Училиштето соработува со деловната заедница  за реализација на практичната настава. 
Од анкетираните наставници 58 % се изјасниле со точно а 43% со делумно точно. 
 

 
 
 
Анкета на 
ученици 
 
 
 

 
 
Дијана 
Илиевска 
Елена 
Темелковска 
Емилија 
Ѓоргиевска 
Неџати 
Лимановски 
Тоде 
Јовановски 
 

Во училиште анкетирани се 35 ученици, од нив 14 се од машка полова припадност и  21 се 
од женска полова припадност. Од спроведената анкета добиени се следните резултати: 
 
1.Училишните простории се соодветно опремени. 
На ова прашање 54% одговориле дека е точно, делумно 42%  а 3% дека е неточно.  
2. Условите за работа во училиштето значителни се подобрени во изминатиот период. 
Од анкетираните ученици 80% се изјасниле со точно,делумно точно 17%  а 3% се изјасниле со 
неточно.  
3. Задоволни сте од хигиената во училиштето.  
 Од анкетираните ученици 34% се изјасниле дека се задоволни од хигиената,34% делумно се 
задоволни  додека 31 % не се задоволни од хигиената во училиштето. 
4.Во училиштето се организираат предавања и работилници на тема здравје.   
Од анкетираните ученици 77% се изјасниле со точно,17 % делумно точно и 6 % со неточно. 
5. Училиштето обезбедува редовни систематски прегледи и вакцинација на учениците.  
Од анкетираните ученици 91 % се изјасниле со точно, а 9% се изјасниле со делумно точно. 
6. Во изготвување на кодексот на училиштето, учествуваат учениците, одд.раководители и 
др.структури. 
Од анкетираните ученици 68% се изјасниле дека учествуваат,  делумно 23% и 9 % дека не 
учествуваат. 
7. Правилата и принципите дадени во кодексот се почитуваат од страна на сите ученици и 
вработени.  
Од анкетираните ученици 77% се изјасниле дека се почитува кодексот,20% делумно  и 3% дека не 
се почитува кодексот. 
8. Наставниците правилно ги применуваат педагошките мерки, доколку ги прекршите 
правилата и принципите на кодексот. 
Од анкетираните ученици 86% се изјасниле со точно, а 14 % со делумно  точно. 
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9. Наставниците Ве почитуваат и постапуваат кон Вас подеднакво без разлика на ваша 
полова, етнича и верска припадност. 
Од анкетираните ученици 97% се изјасниле со точно и 3% со делумно  точно. 
10. Доколку не посатпуваат подеднакво дали е тоа поради една од следниве причини: 
      а.затоа што сум машко или женско – овој одговор го одбрале 6 % од учениците. 
      б.мојата религиозна/етничка припадност – учениците не го одбрале воопшто оваа понудена 
опција. 
      в.моите оценки – најголем дел од учениците (9%) го одбрале овој одговор. 
      г.мојата неспособност - овој одговор го одбрале 6 % од учениците 
      д.мојот изглед - учениците не го одбрале воопшто оваа понудена опција 
      друго: учениците понудиле и други опции како што се: дисциплина, моето знаење, моето 
однесување, мојата култура и мојот карактер. 
11. Наставниците Ви помагаат да се дружите и да си помагате меѓусебе. 
Од анкетираните ученици поголем дел 86% се изјасниле со точно, а  14% се изјасниле со делумно 
точно. 
12. Наставникот создава пријатна атмосфера на часот. 
Од анкетираните ученици 83% сметаат дека ова прашање е точно, а 17% дека е  делумно точно. 
13. Постои меѓусебна почит меѓу учениците без разлика на нивната полова, етничка и верска 
припадност. 
Од анкетираните ученици 74% се изјасниле дека постои меѓусебна почит, 23%делумно точно а 
3% се изјасниле дека не постои почитување.  
14. Наставникот го почитува вашето мислење при решавање на проблемите на паралелката.  
Од анкетираните ученици 74% се изјасниле со точно ,20% делумно и 16% со неточно. 
15. Вашите постигања во наставата континуирано се следени, поддржувани и поттикнати 
од страна на наставниците. 
Од анкетираните ученици поголемиот дел 83%се изјасниле со точно, 14%  со делумно а само 3 % 
се изјасниле дека нивните постигања не се следени, поддржувани и поттикнувани од страна на 
наставниците. 
16. Вашите постигањата јавно се промовираат во училиштето и локалната средина. 
Од анкетираните ученици 68% се изјасниле со точно, 26 делумно и  6 % со неточно. 
17.Наставникот Ве запознал и информирал за вашите права. 
Oд анкетираните ученици 91%  се изјасниле дека се запознаени со своите права, а само 9 % се 
изјасниле дека делумно  се запознаени со своите права. 
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Анкета на 
родители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дијана 
Илиевска 
Елена 
Темелковска 
Емилија 
Ѓоргиевска 
Неџати 
Лимановски 
Тоде 
Јовановски 
 

Во  училиште анкетирани се 49 родители од кои 24– машки и 25 женски. 
 
Од спроведената анкета добиени се следните резултати: 
6.1 Училишна клима и односи во училиштето 
1.Училишната зграда, училишни простории и дворот се чисти и средени. 
Од анкетираните родители 67% се изјасниле со точно и 30% со делумно точнo и 4% со неточно 
2.Условите за работа се подобрени во изминатите години (2016 – 2018 година). 
Од анкетираните родители 78% се изјасниле со точно и 20% со делумно точно и 2% со неточно.  
3. Во училиштето се организираат предавања и работилници на тема здравје од соодветни 
институции. 
Од анкетираните родители 69% се изјасниле со точно,22% делумно точно а само 8 % се 
изјасниле со неточно. 
4. Училиштето обезбедува редовни систематски прегледи и вакцинација.  
Од анкетираните родители 96% се изјасниле дека училиштето обезбедува редовни систематски 
прегледи и вакцинација, а само 4% делумно точно. 
 5. Вашето дете се чувствува безбедно и добредојдено во училишната зграда.  
 Од анкетираните родители 76% се изјасниле со точно, 20% делумно и  4 % со неточно. 
6. Вашето дете е прифатено од другите ученици. 
Од анкетираните родители 92% се изјасниле дека нивното дете е прифатено од другите ученици, 
а  4% дека е делумно прифатено и 4% дека не е прифатено. 
7. Во училиштето постои кодекс со правила и принципи на однесување на сите структури во 
училиште (раководен кадар, стручни соработници, наставници, родители и ученици). 
Од анкетираните родители 82% се изјасниле со точно и 18% со  делумно точно. 
8 Сметате дека педагошките мерки правилно се спроведуваат кај учениците во случај на 
прекршување на принципите и правилата. 
Од анкетираните родители 67% се изјасниле со точно, 29% делумно  и 4 % со неточно. 
9. Наставниците им помагаат на учениците да се дружат и да си помагаат, 
Од анкетираните родители 88% се изјасниле дека наставниците им помагаат на учениците да се 
дружат и помагаат а само 10%  одговориле со делумно точно и 2% со неточно 
10. Вашето дете добива дополнителна помош кога му е потребна од страна на наставниците 
и стручните соработници. 
Од анкетираните родители 76% се изјасниле дека нивните деца добиваат дополнителна помош, 
20% делумно се согласуваат  а само 4 % се изјасниле дека ова е неточно. 
6.2. Промовирање на постигањата 
11. Наставниците континуирано Ве информираат за постигањата на учениците. 
Од анкетираните родители 90% се изјасниле со точно, 6 % делумно а само 4 % со неточно. 
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12. Наставниците и учениците учествуваат на разни манифестации за промовирање на 
постигањата на учениците. 
Од анкетираните родители 90% се изјасниле со точно и 10 % се изјасниле со делумно  точно. 
6.3. Еднаквост и правичност 
13. Запознаени и информирани сте со правата на вашето дете. 
Поголем дел од анкетираните родители (94%) се изјасниле дека се запознаени и информирани со 
правата на своето дете, додека само 4 % од родителите делумно  се запознаени и 2% не се 
запознаени. 
14.Наставниците ги почитуваат и постапуваат кон сите ученици подеднакво без разлика на 
на нивната родова,етничка и верска припадност. 
Од анкетираните родители 86% се изјасниле со точно,12 % делумно точно. 
6.4. Партнерски односи со родителите и со локалната заедница 
 
15.Училиштето планира активности за да ги поттикне родителите активно да се вклучат 
во училишниот живот. 
Од анкетираните родители 65% се изјасниле со точно, 33 % делумно точно и 2% со неточно 
16.Во училиштето постои отворен ден  родителите. 
Од анкетираните родители 88% се изјасниле со точно, 8% делумно точно и 4% одговориле со 
неточно. 
17. Наставниците/одд.наставници редовно се во контакт со родителите  секогаш кога е 
потребно. 
На ова прашање 98% одговориле точно а само 2% со делумно точно. 
18. Наставниците континуирано Ве информираат за постигањата на вашето дете 
Од анкетираните родители 88% се изјасниле со точно, 8 % делумно а само 4 % со неточно. 
19. Претставниците на родителискиот одбор редовно и активно учествуваат на 
училишните состаноци и Ве информираат за донесените одлуки. 
Од анкетираните родители 69% се изјасниле со точно, 24 % делумно а само 6% со неточно. 
20. Директорот ги сослушува идеите,мислењата и сугестиите на учениците и родителите. 
Од анкетираните родители 73% се изјасниле со точно, 20 % делумно а само 6 % со неточно. 
21.Училиштето соработува со деловната заедница за реализација на практичната настава. 
Од анкетираните родители 69% се изјасниле со точно, 29% делумно а само 2 % со неточно. 
22.Училиштето промовира активности кои ги спроведува во соработка со локалната 
заедница 
Од анкетираните родители 71% се изјасниле со точно, 27 % делумно а само 2 % со неточно 
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Анкета на 
членови 
на 
училишен 
одбор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дијана 
Илиевска 
Елена 
Темелковска 
Емилија 
Ѓоргиевска 
Неџати 
Лимановски 
Тоде 
Јовановски 
 

Во  училиште анкетирани се 8 членови на училишен одбор од кои 3 – машки и 5 женски. 
Од спроведената анкета добиени се следните резултати: 
6.1 Училишна клима и односи во училиштето 
1.Колку состаноци има одржано УО во учебната  
2016-2017 
2017-2018 
Од анкетираните членови се изјасниле дека во 2016-2017 има одржано 10 состаноци а во 2017-
2018 има одржано 9 состаноци на училишен одбор.  
 
2.На состаноците на УО директорот присуствува : 
А) секогаш -75% 
Б) често-25% 
В) понекогаш 
 
3. Членовите на УО одлуките ги донесуваат објективно и непристрасно : 
А) да-100% 
Б) најчесто 
В) понекогаш 
Од анкетираните членови сите се изјасниле дека одлуките ги донесуваат објективно и 
непристрасно. 
 
4. Училишниот одбор одлуките ги донесува:  
А) гласање-100% 
Б) консензус) 
 Од анкетираните членови сите се изјасниле дека одлуките ги донесуваат со гласање. 
 
5. Донесените одлуки на УО директорот воцелост ги спроведува 
Сите членови на УО 100% одговориле точно. 
  
6. Вработените во училиштето активно се залагаат за градење позитивен имиџ на 
училиштето. 
Од анкетираните членови 88%  се изјасниле точно а 12% делумно точно  
  
7. Директорот активно се залага за подобрување на условите за работа во училиштето. 
 
Сите членови на УО 100% одговориле точно. 



ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје                               Самоевалуација на  училиштето ( 2016/17 – 2017/18 год.) 

 

 

 
8. Директорот активно се залага за безбедност на учениците и вработените. 
Сите членови на УО 100% одговориле точно. 
 
9. Директорот навремено Ве информира за превземање на сите активности ,збиднувања и 
промени во училиштето. 
Од анкетираните членови 88%  се изјасниле точно а 12% делумно точно  
 
10. Директорот активно се стреми за созадавање на позитивна училишна клима на меѓусебна 
доверба и почитување на учениците, наставниците, родителите и локалната заедница 
Од анкетираните членови 88%  се изјасниле точно а 12% делумно точно. 
11. Педагошките и дисциплинските мерки правилно се применуваат во случај на прекршување 
на принципите и правилата. 
Сите членови на УО 100% одговориле точно. 
12. Директорот Ве информира а постигањата на учениците. 
Сите членови на УО 100% одговориле точно. 
6.2. Промовирање на постигањата 
13. Училиштето ги промовира постаигањата на учениците според изграден систем на 
вредности. 
Сите членови на УО 100% одговориле точно. 
14. Локалната заедница ги одликува ( наградува) ученичките постигања на манифестации 
органиирани од нивна страна. 
Од анкетираните членови 88%  се изјасниле точно а 12% делумно точно. 
6.3. Еднаквост и правичност 
15. Вработените во училиштето подеднакво се однесуваат кон сите ученици независно на 
нивниот пол,етничка припадност, социјално потелко. 
Од анкетираните членови 88%  се изјасниле точно а 12% делумно точно. 
6.4. Патртнерски односи со родителите и со локалната заедница 
 
16.Училиштето планира активности за да ги поттикне родителите и локалната заедница да 
се вклучат во училишниот живот. 
Сите членови на УО 100% одговориле точно. 
 
17.Училиштето промовира активности кои ги спроведува во соработка со деловната 
заедница. 
Сите членови на УО 100% одговориле точно. 
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Подрачје 6: Училишна клима и односи во училиштето 

 

Резултати:   

Клучни јаки страни: 
 

- Училиштето обезбедува редовни систематски прегледи и вакцинација  
- Наставниците континуирано ги следат, поддржуваат и стимулираат постигањата на учениците, им пружаат дополнителна 

помош,им даваат повратна информација а успехот, ги мотивираат да учествуваат на натпревари  и им помагаат да се 
дружат меѓусебе. 

- Во училиштето се организираат наставни и воннаставни активности меѓу културно/јазички  мешани групи. 
- Наставниците и  учениците учествуваат на разни  манифестации за промовирање на постигањата на учениците. 
- Условите за работа се подобрени во изминатите две години. 
- Творбите, изработките на учениците се истакнати на видно место во училиштето. 
- Учениците ги знаат  своите права и обврски во училиштето. 
- Учениците се почитуваат меѓусебе  без разлика на нивната социјална, полова и етничка припадност, како и оние со 

посебни потреби и имаат поеднакви права и одговорности. 
- Наставниците имаат подеднаков третман кон сите ученици, без разлика на нивната социјална, полова и етничка 

припадност и го почитуваат мислењето на  сите ученици.  
- Наставниците активно создаваат услови, учениците да се чувствуваат безбедно и добредојдено во училишната зграда. 
- Педагошките мерки правилно се применуваат во  случај на прекршување на принципите и правилата на однесување. 
- Најголем дел од учениците се горди на своето училиште и тоа  им  претставува  пријатно и безбедно место за учење. 
- Учениците сметаат дека  на часовите постои пријатна работна атмосфера и  се задоволни од квалитетот на наставата. 
- Училиштето превзема мерки за спречување на омаловажување,  несоодветно и навредливо однесување. 
- Учениците  постојано ги информираат своите родители за случувањата  во училиштето. 
- Наставниците им даваат повратна информација за успехот и однесувањето на учениците и ги мотивираат да учествуваат 

на натпревари.  
- Наставниците континуирано ги следат, поддржуваат и стимулираат постигањата на учениците 
- Учениците  добиваат дополнителна помош кога им е потребна од страна на наставниците и стручните соработници. 
- Наставниците/одд. раководители  редовно се во контакт  со  родителите секогаш кога е потребно и редовно ги 

информираат за постигањата на учениците преку организирање на индивидуални родителски средби и приемни денови . 
- Претставниците на Родителскиот одбор  редовно и активно  учествуваат на училишните состаноци и ги информираат 

останатите родители за донесените одлуки. 
- Директорот ги сослушува идеите, мислењата и сугестиите на учениците и родителите . 
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Слабости: 
Родителите, вработените  и учениците не  се задоволни од хигиената во училиштето             
Училиштето  не  располага со функционални и соодветно опремени училишни простории 
Наставниците делумно се задоволни од соработката со родителите. 

          Училиштето  делумно соработува со деловната заедница  за реализација на практичната настава. 
          Во училиштето постои делумна  меѓусебна почит меѓу вработените 

 
 

Анализа на резултатите:  евалуација на ова подрачје   

Од извршената анализа на спроведените анкети за наставници, ученици и родители се констатира дека училиштето во 
Стајковци ужива добар углед кој се манифестира преку добро  видлива и физичка локација, професионално раководство, 
стручно усовршување на наставниците и успех кај учениците.Сето ова допринесува учениците да се гордеат со своето 
училиште.  Условите за работа се подобрени во с.Страчинци во изминативе две години. Единствено хигиената не е на 
задоволително ниво и не се организираат доволно предавања и работилници  на тема здравје.  
         Училиштето има кодекс на однесување со кој се поставени принципите на однесување на сите структури,  но  делумно се 
почитуваат. Во училиштето во Стајковци и во с. Страчинци меѓусебната почит меѓу вработените е на задоволително ниво. 
Според наставиците соработката со родителите е на ниско ниво. 
          Раководниот, стручниот  и наставниот кадар постојано се грижат за безбедноста на учениците. За прекршување на  
правилата и нормите на сите структури се превземаат педагошки мерки според Правилникот за педагошки мерки за основно 
образование. Училишните проблеми во училиштето се решаваат  преку добро воспоставена соработка меѓу учениците, 
одделенските раководители, наставниците и стручните соработници.Наставниците постојано им даваат можност на учениците 
да партиципираат во решавање на проблеми и донесување одлуки со цел да се побуди одговорност, совесност кај учениците. 
           Во училиштето се организираат работилници, предавања на кои учениците стекнуваат информации за нивните права и 
се организираат работилници, предавања на тема здравје од други институции. Се организираат наставни и воннаставни 
активности меѓу учениците од различна етничка припадност во кои учениците ги истакнуваат своите афинитети, желби и  
интереси. Вработените во училиштето  ги почитуваат и постапуваат подеднакво кон  сите ученици без разлика на нивната 
родова, етничка и верска припадност.  
         Училиштето организира активности за вклучување на родителите во училишниот живот и  употребува разни методи за 
комуникација со родителите преку организирање родителски средби, индивидуални родителски средби, приемни денови и др.  
Родителите несебично и активно се вклучуваат во сите аспекти во работата на училиштето како што: учество на разни 
манифестации организирани од страна на училиштето, локалната заедница.   
Идни активности: 

Да се подобри  хигиената во училиштето во  Стајковци и с.Страчинци. 
Да се доопремат училишните простории во Стајковци и Страчинци 
Да соработува училиштето  со деловната заедница  за реализација  на практичната настава. 
Да се зголеми меѓусебната соработка и почит меѓу вработените во Стајковци и Страчинци 
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Оддели во рамките на подрачјето: 

 

 
5.4 Партнерски однос со родители и со локална средина  
5.4.1 Соработка на училиштето со родителите 
5.4.2 Соработка со локална заедница 
5.4.3 Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 
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Подрачје 7: Соработка со родители и локална средина 

 
 

користени методи за 
собирање на 
податоци 

Учесници во 
собирање на 
информации 
(Реализатори) 

Собрани информации 

 
   
 Анкета на 
родителите 
 
 

 
Маја Медарска, 
Валентина 
Николовска, Маја 
Цекова, Александра 
Наќевска и Тасим 
Фазли 
 

5.4 Партнерски однос со родителите и со локалната средина 
1. Училиштето планира активности за да ги поттикне родителите да 
се вклучат во наставниот процес- Во с.Стајковци 64,5 % се изјасниле 
со точно, 17,05 % со делумно точно и 0 % со неточно. Во с.Страчинци 40 
% се изјасниле со точно, 10 % со делумно точно и 20% со неточно. 
2. Во училиштето постои отворен ден за родителите Во с.Стајковци 
100 % се изјасниле со точно, 0 % со делумно точно и 0 % со неточно.. Во 
с.Страчинци 90 % се изјасниле со точно, 0 % со делумно точно и 1,11 % 
со неточно 
 3. Наставниците/одд. наставници редовно се во контакт со  
родителите секогаш кога е потребно- Во с.Стајковци 96,77 % се 
изјасниле со точно, 1,03 % со делумно точно и 0 % со неточно. Во 
с.Страчинци 90 % се изјасниле со точно, 1,11 % со делумно точно. 
 4. Наставниците редовно ги информираат родителите за  
постигањата на учениците - Во с.Стајковци 64,51 %се изјасниле со 
точно, 17,05% со делумно точно и 0 % со неточно. Во с.Страчинци 100 % 
се изјасниле со точно. 
5.За изборните наставни предмети одлучуваме по пат на анкета- Во 
Стајковци се изјасниле со точно 77,41 %, 7,75 % со делумно точно и 
12,50 %  со неточно. Во Страчинци 30 % се изјасниле  со точно, 13,3 % 
со делумно точно и 22,5 % со неточно. 
6.Претставниците на Родителскиот одбор редовно учествуваат на 
училишните состаноци и редовно ги информираат родителите за 
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донесените одлуки-Во Стајковци 51,61% се изјасниле со точно, 23,25 % 
со делумно точно и 12,90 % со неточно. Во Страчинци 20 % се изјасниле 
со точно, 25 % со делумно точно и 12 % со неточно. 
7.Родителите активно се вклучени во организација и предавање, 
трибини и работилници кои обработуваат актуелни теми- Во 
Стајковци се изјасниле со точно 48,38 %, со делумно точно 24,8 % и со 
неточно 16,12 %. Во Страчинци се изјасниле со точно 10 %, делумно 
точно 60 % и неточно 5%. 
8. Директорот ги сослушува идеите, мислењата и сугестиите на 
учениците и родителите- Во Стајковци се изјасниле со точно 67,74 %, 
делумно точно 13,28 % и 7,52 % неточно. Во Страчинци се изјасниле со 
точно 20 %, делумно точно 10 % и неточно 60 %. 
 

Анкета на 
наставници 

Маја Медарска, 
Валентина 
Николовска, Маја 
Цекова, Александра 
Наќевска и Тасим 
Фазли 
 

5.4 Партнерски однос со родителите и со локалната заедница 
1. Училиштето планира активности за да ги поттикне родителите 
активно да се вклучат во наставниот процес - во  Стајковци 85,18 % 
се изјасниле со точно, 4,69 % со делумно точно и 0% со неточно. Во 
с.Страчинци 80 % се изјасниле со точно, 2,5 % со делумно точно. 
2. Во училиштето постои отворен ден за родителите- во  Стајковци 
100 % се изјасниле со точно. Во с.Страчинци 80 % се изјасниле со точно, 
2,5 % со делумно точно.  
3. Редовно сте во контакт со родителите секогаш кога е потребно- во 
Стајковци 96,29 % се изјасниле со точно, 1,03 со делумно точно и 0 % со 
неточно. Во Страчинци 100 % се изјасниле со точно. 
4. Постои соработка со родителите, тие се вкучени во работата на 
училиштето на суштински начин- во  Стајковци 88,8 % се изјасниле со 
точно, 3,37 % со делумно точно и 0 % со неточно. Во Страчинци 20 % се 
изјасниле со точно и 40 % со делумно точно. 
5. Училиштето соработува со деловната заедница за реализација на 
практичната настава- во  Стајковци 33,3 % се изјасниле со точно, 42 % 
со делумно точно и неточно 9,52 %. Во Страчинци 10 % се изјасниле со 
точно, 80 % со делумно точно и 1,25 % со неточно. 
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6. Училиштето при реализација на одредени проекти, акции и 
слично остварува соработка со граѓански здруженија и донатори- во 
Стајковци 77,7 %  се изјасниле со точно, 7,71% со делумно точно и 0 % 
со неточно. Во Страчинци 50 % се изјасниле со точно 10 % со делумно 
точно. 

Анкета  на УО Маја Медарска, 
Валентина 
Николовска, Маја 
Цекова, Александра 
Наќевска и Тасим 
Фазли 
 

1.Училиштето планира активности за да ги поттикне родителите и 
локалната заедница да се вклучат во училишниот живот- во  
Стајковци 88,8 % се изјасниле со точно, 1,12 % со делумно точно и 
неточно 0 %. Во Страчинци 100 % се изјасниле со точно. 
2.Училиштето промовира активности кои ги споредува во соработка 
со деловната заедница- во  Стајковци 88,8 % се изјасниле со точно, 
1,12 % со делумно точно и неточно 0 %. Во Страчинци 100 % се 
изјасниле со точно. 
3.Локалната заедница ги одликува (наградува) ученичките 
постигања на манифестации организирани од нивна страна- во  
Стајковци 100 % се изјасниле со точно. Во Страчинци 50 % се изјасниле 
со точно, 2 % со делумно точно и 0 % со неточно. 
4.Задоволни сте од соработката со училиштето- во  Стајковци 100 % 
се изјасниле со точно. Во Страчинци 100 % се изјасниле со точно. 
 

Прашалник за 
директор 

Маја Медарска, 
Валентина 
Николовска, Маја 
Цекова, Александра 
Наќевска и Тасим 
Фазли 
 

1.Училиштето планира активности за да ги поттикне родителите и 
локалната заедница да се вклучат во училишниот живот - 100% се 
изјасниле со точно 
2.Во училиштето постои отворен ден за родителите - 100% се 
изјасниле со точно 
3.Навреме ги информирате РО и УО за превземање одредени 
активности и промени во училиштето - 100% се изјасниле со точно 
 
4.Донесените одлуки на РО и УО во целост ги спроведувате - 100% 
се изјасниле со точно 
5.Задоволни сте од соработката со РО и УО - 100% се изјасниле со 
точно 
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Подрачје 7: Соработка со родители и локална средина 

  

 
Резултати:   

 
Клучни јаки страни: 

 Наставниците/одд. раководители  редовно се во контакт  со  родителите секогаш кога е потребно и редовно ги 
информираат за   постигањата на учениците преку организирање на индивидуални родителски средби и приемни 
денови во с. Стајковци и с. Страчинци. 

 Локалната заедница ги одликува (наградува) ученичките постигања на манифестации организирани од нивна страна 

 Во училиштето постои отворен ден за родителите  

 Директорот ги сослушува идеите, мислењата и сугестиите на учениците и родителите во с. Стајковци и с. Страчинци. 

 Директорот активно се стреми за создавање на позитивна  училишна  клима на   меѓусебна доверба и почитување на   
           учениците, наставниците, родителите и локалната заедница.  
 
 
 

 
Слабости: 

 

 Училиштето не соработува со деловната заедница за реализација на практичната настава  

 Родителите не се активно вклучени во организација и предавање, трибини и работилници кои обработуваат 
актуелни теми 
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Анализа на резултатите:  евалуација на ова подрачје   
 
 
         

 Училиштето организира активности за вклучување на родителите во училишниот живот и  употеребува разни методи 
за комуникација со родителите преку организирање индивидуални родителски средби, приемни денови и др.   

 Родителите несебично и активно се вклучуваат во сите аспекти во работата на училиштето како што : учество на 
разни манифестации организирани од страна на училиштето, локалната заедница.  

 На состаноците на УО директорот секогаш присуствува и донесените одлуки  на УО во целост  ги спроведува. 
Директорот навреме го  информира УО за превземање на сите  активности, збиднувања  и промени во училиштето.  

 Според анализирана документација училиштето има добра соработка со локалната заедница , невладиониот сектор 
и  деловната заедница кој резултира со добиени спонзорства и донации.  

 
 
                          
 
 
 

 
Идни активности:   
- Да се организираат  повеќе предавања и работилници во училиштето  во Страчинци. 
- Да се зголеми соработката со деловната заедница за реализација на практичната настава во Стајковци и Страчинци. 
 
 
 
 
 


