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Сателитски  приказ на  местоположбата  и  реонот  на училиштето 

        

 



ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШТЕТО 

Почетоците на воспитно-образовната и педагошката дејност на училиштето „Лазо Трповски“ се во 1969/70 

година, во новоизградената зграда. Училишната зграда е од цврста градба и располага со голем училишен простор на 

приземје и еден кат. Училиштето е лоцирано во средишниот дел на населбата Карпош 3 на ул. „Радика“ бр.9.   Реонот 

на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Скопје ја опфаќа територијата на урбаната заедница Карпош 3 

што се простира на исток до ул. „8 Септември“, на север до бул. „Илинден“, на југ до бул. „Партизански Одреди“ и на 

запад до ул. „Љубљанска“. Вкупната квадратура на училишната зграда со училишниот двор изнесува 18618 м2, од кои 

училишната зграда 5341 м2 , училишниот двор 13277м2  во кој спортските терени и игралишта опфаќаат 7030 м2 .  Во 

училишнот двор се наоѓаат и два времени  објекти на општината, како и тревнати површини,  дрва и разни садници. 

Училиштето е јавна установа со образовно воспитна дејност за ученици од I – IX одделение, со целодневна 

настава и дневен престој до петто одделение. Во училиштето во учебната 2017/18г.  учеа 451 ученици 

распоредени во 18 паралелки, а 2017/18г. 472 ученици  распоредени во 19 паралелки во една ипол смена.                                                   

Во овие учебни години беа реализирани: Кембриџ програмата од I-IX одд, тестирање во рамки на меѓународната 

студија ТИМСС 2019, во IVа одделение по математика и природни науки.                                                                                             

Во училиштето вработени се  51 лица кои остваруваат воспитно-образовна и друга административно -техничка 

работа. Наставата во ОУ „Лазо Трповски“ се одвива на македонски јазик. Училиштето организира и продолжен 

престој за своите ученици. 

MИСИЈАТА НА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ  Е ОД СЕКОЈ  НАШ УЧЕНИК  ДА СОЗДАДЕМЕ  ЛИЧНОСТ –

независна, отворена, критички и демократски ориентирана,  со вештини и компетенции  за 

акција, одговорност и храброст, личност со развиено чувство за припадност на заедницата и 

развиена свест за доживотно учење. 

ВИЗИЈА 

СОВРЕМЕНА,ТРАНСПАРЕНТНА,СТИМУЛАТИВНА И БЕЗБЕДНА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА СРЕДИНА СО   

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ 



 

ЛИЧНА  КАРТА  НА  УЧИЛИШТЕТО 

 

Име на училиштето Oпштинско Основно Училиште,,ЛАЗО ТРПОВСКИ,, 

Адреса, општина, место  Ул,,Радика,, бр.9 Општина Карпош, Скопје 

Телефон 3071656 и 3071657 

е-маил www.trplazo@t-home.mk 

Основано од  

Општински комитет за образование, наука, култура и физичка култура 
на Собрание на општина Карпош-Скопје 

Верификација- број на актот  Акт бр. 11-587/2  

Година на верификација 31.01.1986 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Година на изградба 1968 

Тип на градба Тврда 

Површина на училишна зграда и двор 18 618 м2 

Површина на училишниот двор 13 277 м2 

Број и површина на спортски терени 2       /     7030м2 

Број и површина на згради 1       /     5341м2 

Број на катови 2   (во еден дел заради привремено отстапување на простор се користи само првиот спрат) 

Површина на фискултурна сала 306 м2 

Број на училници 22  

Училишна библиотека 1 

Училишна кујна со трпезарија 150 м2  

Наставничка канцаларија 1 

Број на канцаларии 5            (на: директор, психолог, педагог, секретар и домаќин) 

Број на работилници 2            (за техничко образование и хаусмајстор) 

Број на помошни простории 12 

Број на одделенија   9 

Број на паралелки 19 

Број на смени Смена и пол 

Начин на загревање на училиштето Централно 

http://www.trplazo@t-home.mk


Структура на училиштето 

Членови на училиштен одбор    9  Претседател на училишен одбор  Соња Јовановска 

Членови на совет на родители 19   

Стручни активи    2   Стручен актив одделенска и Стручен актив предметна 

Одделенски совети (број на наставници) 18  одд.совет ПРЕДМЕТНА   и   19 – од.совет ОДДЕЛЕНСКА 

Членови на ученичка заедница (број на ученици) 19 

Наставен и ненаставен кадар 
 

 

Вкупно 

Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 51 5 43        3 

Број на наставен кадар 36 4 29        3 

Број на стручни соработници 3  3         

Административни работници 2  2         

Техничка служба 9 1 8         

Директор 1  1         

Степен на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Високо образование 33 

Виша стручна спрема 8 

Средно образование 9 ( + еден со основно образование) 

Старосна структура на вработените 
 

години Број на вработени 

20-30 / 

31-40 13 

41-50 16 

51-60 16 

61 - пензија 6 



 

Мапа  на училиштето 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Извештајот  за самоеваулација  на работата на училиштето за периодот од 2015 до 2017 година,  

е изработен врз основа на Правилникот за начинот и областите за вршење на самоевалуација на  

основните училишта (Сл. в. на РМ бр.19/2014), донесен од министерот врз основа на член 147 од  

Законот за основно образование (Сл.в. на РМ бр. 103/10, 33/10,156/10,18/11, 51/11, 6/12, 10/12, 24/13,  

41/14, 116/14, 135/14, 10/15,98/15,145/15,30/16,127/16,67/17). 

Тимот за изработка на самоевалуацијата на работата на ООУ „Лазо Трповски“ ги користеше насоките од Законот 

за основно образование, од Проектот за модернизација на образованието и Индикаторите за квалитетот на работа на 

училиштата изработени од МОН и ДПИ.  

Тимовите по подрачја  во текот на својата работа остварија средби и разговори со сите вработени во 

училиштето. Беше извршена проверка на потребната документација  и беа користени бројни податоци. Беа 

спроведени анкети со учениците, наставниците, стручната служба, директорот и родителите. Сите добиени податоци 

беа анализирани и врз основа на нив беа изработени  извештаите по подрачјата од самоевалуацијата. 

 Училишната комисија е формирана по предлог на директорот ,  со Одлука на Училишниот одбор со Решение 

број     02 – 62/3   од  26.02. 2019година,  во состав: 

Членови на училишна комисија 

Лидија Маџоска Перчинкова – психолог 

Рената Поповска – педагог 

Соња Јовановска – професор по македонски јазик 

Елисавета Лафчиска – професор по одделенска настава 

Виолета  Стаматовска  - родител 

 



 

ОДГОВОРНИ  И  ЧЛЕНОВИ  НА  РАБОТНИ  ГРУПИ  ПО  ПОДРАЧЈАТА ЗА  САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

1. Организација и реализација на        2. Постигањата на учениците        3. Професионален развој на наставниците,           
    наставата и учењето                                                                                           стручните соработници,воспитувачи                                                                                                                                                          
                                                                                                                                         и раководниот кадар 

    одговорен: Соња Јовановска          одговорен: Елисавета Лафчиска         одговорен: Милица Патраклиева 
                       Весна Тодоровиќ                              Олгица Каскаревска                                  Грозданка Шопова 
                         Даниела Радеска                                Благоја Ставревски                                 Митре Шепендиев 
            Надица Чапараткова                         Јагода   Ололоска                                      Ана Милошевска 
       Елена Масторидис                            Видое Николовски                                      Елена Јовановиќ 

 

4. Управување и раководење                5. Комуникација и односи со              6. Училишна клима и култура 
                                                                         јавноста 
 
   одговорен: Лидија А.Стефановска      одговорен: Рената Поповска           одговорен: Мира Костовска  
                     Дијана Петровска                                   Стефан Симовски                               Јана Ф. Стојанова   
                  Розита Костова                                    Оливера Маџоска                                Маре Мановска 
              Емилија Петрова                                   Вера Врзел                                           Елена Угриновска                    
          Христина Ристевска                         Александра Н.Петровска                   Виолета Георгиевска                                              

 

                                                      7. Соработка со родители и со локалната средина  

                                                                              одговорен: Весна Б. Стојановска   
                                                                           Розета Сугарова 
                                                                                           Татјана Бошковиќ 
                                                              Христина Димковска     
 



 

 

 

 

 

ПОДРАЧЈЕ  1.Организација и реализација на наставата и учењето 

 
Членови на работна група 
 
одговорен за подрачјето: Соња Јовановска 
                                          Весна Тодоровиќ 
                                          Даниела Радевска 
                                          Надица Чапараткова 
                                              Елена Масторидис 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Самоевалуација на училиштата:                 Прво подрачје: Организација и реализација на наставата и учењето 

      
 Оддели во рамките на подрачјето: 

 
          1.1. Реализација на наставните планови и програми 
 
              -  Применувани наставни планови и програми 
              -  Прилагодување на наставните програми на деца со посебни образовни потреби  
              -  Избор на наставни предмети  
              -  Реализација на проширените програми  

 
        1.2. Квалитетот на наставните планови и програми 
 
               - Родова и етничка рамноправост и мултикултурна сензитивност на наставните програми и учебните помагала  
               - Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наставните програми и наставните помагала  
               - Интегрирање на оштите (меѓупредметните) цели во образованието  
               - Влијанието на наставниците и родителите врз наставните планови и програми 
 

        1.3.  Воннаставни активности 
 
              - Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности 
               - Опфатеност на учениците со воннаставните активности  
               - Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата на воннаставните активности 
 

         



        
       1.4.  Планирања на наставниците 
 
              - Поддршка и следење на планирањата на наставниците 
               - Поддршка и следење на планирањата на наставниците 
               - Размена на искуства и информации при планирањето 
               - Распоред на часови  

 
 
        1.5. Наставен процес 
 
             - Наставни форми и методи 
              - Избор на задачи, активности и ресурси  
              - Интеракција меѓу наставниците и учениците 
              - Приод на наставникот кон учениците 
              - Следење на наставниот процес  
             

        1.6. Искуства на учениците од учењето 
 
              - Средина на учење  
              - Атмосфера за учење 
              - Поттикнување на учениците за преземање одговорност  
              -  Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето 

 
        1.7. Задоволување на потребите на учениците 
 
              -  Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето 
               - Почитување на различните потреби на учениците во наставата 

 

        1.8. Оценувањето како дел од наставата 
 
         - Училишна политика за оценување  
          - Методи и форми за оценување 
          - Користење на информациите од оценувањето во наставата  
 
         



 

 

1.  Самоевалуација на училиштата:                 Прво подрачје: Организација и реализација на наставата и учењето 

Прегледани документи  Собрани податоци 

Учебна 2017/18, 2018/19 

 Одделенски дневник; 

  Одделенски совет; 

 Записник од Наставнички 

совет; 

 Одделенски дневник; 

 Записници од совет на 

родители, записници од 

заедница на ученици; 

 Дневни и тематски 

планирања на наставниците; 

 Евидентни листови од 

посета на часови; 

 Развојно-тематско 

планирање, дневно 

планирање; 

 Записник од родителска 

средба; 

 Годишна програма на 

училиштето; 

 Годишен извештај, анкетни 

листови; 

 Програма за Одделенски 

час; 

 Програма за Меѓуетничка 

интеграција во училиштето; 

 План за реализирање на еко-

1.1. Реализација на наставните планови и програми 

 Училиштето целосно ги реализира наставните планови и програми одобрени од МОН.  

 Прилагодување на наставните програми на деца со посебни образовни потреби во училиштето се 

прави само доколку има согласност од родителите. 

  Училиштето нуди повеќе од три изборни предмети, според наставниот план и спецификите на 

локалната средина и тоа: Истражување на родниот крај, унапредување на здравјето, програмирање, 

творештво, проекти од ликовна уметност, изборен спорт, животни вештини, танци и ора. Постапката за 

избор на наставни предмети се применува во целост, со доследно почитување на потребите и барањата 

на учениците. Учениците се информираат од одделенските раководители за изборот на наставните 

предмети, а нивната определба се врши преку анкетни листови. Сите ученици се подеднакво вклучени 

во изборот на наставните предмети.  

1.2. Квалитетот на наставните планови и програми 

 Училиштето  преку дискусиите на  Активите на наставниците во предметна и одделенска настава, 

Наставничкиот совет, Советот на родители, Училишниот одбор планира активности за прибирање и 

разгледување мислења за наставните планови и програми и учебните помагала од наставниците и од 

родителите од аспект на родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност. Преку 

интервјуа со наставници, родители, ученици изграден е став дека во учебниците по Македонски јазик, 

Историја, Граѓанско образование, Етика, Музичко образование, Запознавање на околината, 

Запознавање на општеството дојдено е до сознание дека се застапени содржини кои искажуваат родова 

и етничка рамноправност и мултиклтурна сензитивност. И  тоа во однос на авторите на учебниците, на 

текстовите во кои се застапени поеднакво машки и женски ликови или писатели од различна етничка 

припадност како и мултикултурни содржини со цел зачувување на културното богатство и традиција.  



теми, меѓупредметно 

поврзување; 

 Веб-страна на училиштето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Постојат добри примери на соодветно интегрирани особености на локалната средина во наставните 

програми и наставните помагала за што сведочат текстовите поместени во учебниците по Македонски 

јазик, Историја, Географија, но и во наставата по Ликовно образование каде учениците творат на теми 

земени од карактеристиките на локалната средина. 

 Училиштето има разработени насоки за вградување на меѓупредметните цели во сите  наставни 

програми што ќе се реализираат и наставниците ги почитуваат. Тоа се развивањето на самодовербата, 

инцијативноста, одговорноста, почитувањето на различностите и основните човекови права и јакнење 

на свеста на учениците за припадност на Р. Македонија како мултикултурно општество што се 

применува при реализација на сите предмети што се изучуваат во училиштето. Резултат на тоа е 

пласманот меѓу субвенционираните проекти на МОН за меѓуетничка интеграција на младите во 

образованието „Под исто сонце“ на авторите  Соња Јовановска, проф.по македонски јазик и на Татјана 

Бошковиќ, проф.по англиски јазик во патнерство со ООУ „Лирија“ од Скопје, Општина Чаир за 

развивање на мултикултурализмот и мултиетничкиот принцип на живеење. 

  Што се однесува до интегрирање на општите (меѓупредметните) цели во образованието во 

училиштето се изведува и интегрирана настава на часовите. На пример на часовите по Музичко 

образование и Македонски јазик во делот на етно- содржините.  Претходно беше истражувано во 

наставните програми по Македонски јазик и Музичко образование и беше заклучен дека таквото 

интегрирање позитивно ќе влијае во психофизичкиот развој на учениците затоа што тие покажуваат 

интерес за нивно изучување, лесно пристапуваат во обработката на содржините кои ги сметаат за 

блиски и многу поучни.                 

 Од учебната 2017/2018 е воведен нов предмет во одделенска настава, Работа со компјутери Родителите 

и учениците се запознаваат со наставните планови непосредно од страна на наставниците на 

родителските средби, совет на родители, на наставните часови, а информирани се и за начинот на 

достапност преку интернет (веб страна на БРО).  

 Учениците од двата пола подеднакво  се третираат и не постојат стереотипи за машки и женски 

активности.  

 Со оглед на тоа дека наставните планови и програми како и учебниците се донесуват од МОН по 

предлог на БРО, наставниците имаат мала можност за директно учество во подготвувањето на истите. 

Своите согледувања (позитивни,негативни забелешки,насоки и укажувања) наставниците ги 

изложуваат на семинарите со соодветна тематика-организирани од МОН и БРО , низ работата на 

стручните активи, преку соработката со соодветните советници од БРО. Во 2018 год. МОН им 

овозможи на наставниците да ги искажат своите предлози за избор на нови лектири во основното 

образование. Тоа резултираше со нов список на задолжителни и изборни лектири што МОН ги вгради 

во наставната програма по предметот Македонски јазик  а треба да започне со примена од учебната 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2019/2020,Постојат можности  наставниците, учениците и  родителите  да влијаат врз начинот на 

реализацијата на наставните програми. Носител на тој процес е наставникот, кој има можност во 

рамките на своето планирање да ја вклучи соработката со  учениците и родителите (учениците 

стануваат активни во наставниот процес, а родителите имаат можност да дадат иницијативност и 

поддршка). Овие можности делумно се искористуваат. 

 Од досегашната практика во реализацијата на програма Кембриџ, и понатаму стои констатацијата дека 

истата е преобемна, а во одредени делови и неадекватна за возрастa на учениците.  

1.3.  Воннаставни активности 

 Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности што ги одразуваат потребите и 

интересите на учениците и служат за поддршка на нивниот личен, кариерен и социјален развој. 

Постојат секции/клубови по сите наставни предмети во чија работа учествуваат ученици кои своите 

афинитети ги реализираат преку учество на бројни конкурси, натпревари, проектни активности, 

приредби. Во училиштето се изведува настава по Англиски и Германски јазик. Оттаму се и 

меѓународните конкурси во 2107/2018 г на кои учествува училиштето, меѓу нив е проектот „Летаме 

кон вселената“ на 4б одд. со одделенскиот раководител, Елена Угриновска кои за направена макета на 

авион се пласираше на седмо место од 1100 пријавени училишта. Учениците од 5а и 5б одд учествуваа 

и на еко-натпреварот “Зелени стапалчиња“ и го освоија првото место за што беа наградени со 

велосипед. Дел од одделенските наставници беа вклучени во реализација на проектот „Еко-училница“ 

на пдагогот, Рената Поповска со кој училиштето во рамките на одбележувањето на јубилејот педесет 

години постоење, доби училница за изведување на настава во природа. Училиштето во учебните 

2017/2018 и 2018/2019 г. беше вклучено и во проектот на „Пако-мак“ за селектирање пластика и стари 

батерии и нивно рециклирање. 

 

 

  Најголемиот број ученици се вклучени барем во една воннсатавна активност за поддршка на личниот 

и социјалниот развој, без оглед на нивниот пол, етничката припадност и социјалното потекло. За тоа 

како доказ се зема листата на евидентирани ученици кои учествуваат во секциите, но и кои 

учествуваат во проекти на кои се освоени признанија. Училиштето обезбедува услови за вклучување 

на ученици со посебни образовни потреби и на ученици од семејства со низок социо-економски статус 

во воннаставните активности. 

 Учениците се вклучуваат во воннаставните активности според сопствен избор. Учениците имаат 



клучна улога во подготвувањето на програмата за работа на воннаставните активности бидејќи со нив 

се договара агендата за работа на секциите, клубовите и сл. каде доаѓа до израз креативноста и 

слободата во изразот, што доведува до изработка на успешни проекти кои добиваат награди. 

 Учениците, со помош на наставниците, работат на проекти, учествуваат во различни манифестации и 

се трудат да постигнат високи успеси на натпревари од различни области што се организираат на 

локално, национално или меѓународно ниво. Се користи ученичко катче по сите наставни предмети во 

секој кабинет и по холовите во училиштето каде што се изложени производите од воннаставните 

активности, како и на  интернет страната на училиштето. 

 Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности се остварува и преку 

медиумите каде ООУ „Лазо Трповски“ редовно се презентира со своите успеси на меѓународен план. 

Тука се бројуваат и известувањата и бројните написи во весникот „Нова Македонија“ - „Колибри“, 

гостувањата во емисијата „Голем одмор“ на МРТВ,  во весникот на Општина Карпош, „Урбан 

Карпош“ и на интернет порталите. 
 

  1.4.  Планирања на наставниците 

 Наставниците за реализацијата на наставните програми изработуваат глобално, тематско и дневно 

планирање. Кај директорот тие задолжително ги доставуваат глобалното и тематските планирања. Во 

текот на годината од страна на директорот и стручните соработници се прави увид во планирањето.  

 Наставниците за ефикасно планирање соработуваат меѓу себе и добиваат поддршка преку: посета на 

обуки и семинари, консултации со стручните соработници, користење на стручна литература, работата 

на стручните активи, посета на часови, материјално-техничка поддршка,  

 

 1.5. Наставен процес 

 Во наставата се применуваат разновидни форми и методи на работа и интеракција со учениците: 

работа во групи, кооперативно учење, примена на техники за активно учење, примена на ИКТ, 

примена на истражувачки постапки, проблемска настава, индивидуална работа, диференциран 

пристап – работа по тежински нивоа, усни и писмени повратни информации, методи на 



самовреднување (формативно оценување).    

 Сознанијата и искуствата од посетените семинари и обуки се вградуваат во наставниот процес. 

1.6. Искуства на учениците од учењето 

 Образовните потреби на учениците се идентификуваат преку: примена на дијагностички тестови, 

непосредно следење на постигнувањата на учениците, разговори за нивните потреби и интереси, 

нивната определба за  учество во воннаставните активности.  

 Учениците се поттикнуваат и мотивираат да бидат активни учесници во наставниот процес преку 

примена на набљуденија, истражувачки постапки и експерименти, проектни активности, вреднување и 

презентирање на ученичките трудови. Наставниците ги охрабруваат учениците самостојно да мислат, 

да поставуваат прашања и да изведуваат заклучоци.  

 1.7. Задоволување на потребите на учениците 

 Училиштето ги задоволува интересите и желбите на учениците и континуирано им нуди програми од 

разни области во рамките на слободните часови и проектните активности во училиштето за што 

сведочат бројните учества на натпревари, конкурси и проекти во земјата и во странство како и 

добиените награди и признанија по предметите: Германски јазик, Македонски јазик, Ликовно 

образование, Музичко образование, Англиски јазик, Физичко и здравствено образование, Техничко 

образование за што сведочат портфолијата на наставниците. Учениците се носители и на хуманитарни 

активности со организирање на базари и донаторски акции. 

 Наставниците ги ангажираат учениците согласно нивните  потреби и  интереси, формираат хетерогени 

групи во кои учат едни од други и едни со други, применуваат разновидни форми и методи на работа, 

како и разновидни активности со цел оптимално анимирање на учениците.  

 Наставниците добиваат поддршка за да можат да ги задоволат образовните потреби на учениците: 

секој наставник може да одбере начин како ќе ја реализира наставната содржина;се гради меѓусебна 

тимска работа (стручни активи) и соработка со стручните соработници; добиваат материјална 

поддршка (набавување на нагледни срества и помагала, стручна литература)  



 1.8. Оценувањето како дел од наставата 

 Работата на наставниците се оценува: преку следење на планирањето; следење и вреднување на 

реализацијата (посета на часови од директор и стручни соработници); преку испитување на мислењето 

на учениците и родителите. Резултатите се основа за советодавно-консулатативна работа 

(директор,стручни соработници), за организирање на интерни работилници на одредени теми, за 

вклучување на наставниците во одредени екстерни обуки и семинари.  

 Оценувањето на напредокот на учениците се прави преку: дијагностички тестови; формативно 

оценување – тековно евидентирање , давање на повратни информации; описно оценување и сумативно 

оценување.  

 Наставниците оценуваат во согласност со стандардите (критериумите) за оценување од БРО.  

 Согласно Законот за основно образование се планира и реализира дополнителна и додатна настава. 

 Се води педагошка евиденција и документација за напредокот на учениците, нивниот 

развој,поведение, редовност (дневници,наставничко портфолио,ученичко портфолио, евидентни 

листови), со редовни извештаи и анализи од работата на Стручните органи на училиштето.  

 Известување за напредокот на учениците: непосредна усна и писмена повратна информација описно 

оценување, бројчано оценување, за информирање на родителите училиштето организира: непосредни 

индивидуални средби со наставниците (приемен час во текот на неделата, приемен ден);општи 

родителски средби и информирање на Советот на родители  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.  Самоевалуација на училиштата:                      Прво подрачје: Организација и реализација на наставата и учењето 

Методи кои се 
користени за 
собирање на податоци 

Одговорни во 
собирање на 
информации 

Собрани информации 

 

а)следење; 

б) набљудување; 

в) разговор со ученици, 

наставници,родители, 

претставници на 

локалната самоуправа, 

директор, педагог, 

психолог, библиотекар; 

 

 

Соња Јовановска 

Весна Тодоровиќ 

Даниела Радевска 

Елена Масторидис 

Надица Чапараткова 

 

 
 

 

       Мислењата кај родителите на учениците од I, II, III одделение кои учат по 

Кембриџ програмата, за учебната 2017/18г. покажа дека 90 % од родителите сметаат 

дека терминологијата и содржините по предметот Природни науки и математика по 

Кембриџ програмата не се соодветни за учениците, и имаат потреба да работат со 

нивните деца и дома за совладување на содржините од посочените предмети. Исто 

така 90% се изјасниле дека учениците не се задоволни од програмата што ја нудат 

предметите по Кембриџ програмата, како и тоа дека нивните деца не треба да 

продолжат и во наредните одделенија да учат според Кембриџ програмата. 

     Мислењата кај наставниците кои предаваат по Кембриџ програмата покажаа 100% 

убеденост дека терминологијата и содржините по предметот Природни науки и 

математика по Кембриџ програмата не се соодветни за учениците, и учениците 

имаат потреба да работат и дома за совладување на содржините од посочените 

предмети. Исто така 100% се изјасниле дека учениците не се задоволни од 

програмата што ја нудат предметите по Кембриџ програмата, како и тоа дека 

учениците не треба да продолжат и во наредните одделенија да учат според Кембриџ 

програмата. 

 



 
 
 

 1.  Самоевалуација на училиштата:                      Прво подрачје: Организација и реализација на наставата и учењето 

 
Резултати: 
 

 
 
 

Клучни јаки страни    
 
 Услови за добра организација и реализација на воспитно-образовната работа  
 Професионална подготвеност за подобрување на квалитетот на наставниот процес  
 Бројни воннаставни активности и добра соработка со локалната заедница  

 
 
 

 

Слабости 

 Недоволна вклученост на наставници во процесот на изготвување наставни програми. 

 Недоволна вклученост на родителите во процесот на изготвување наставни програми. 

 Функционирањето на ИКТ треба да се подобри со современи интерактивни табли. 
 

     



1.  Самоевалуација на училиштата:                      Прво подрачје: Организација и реализација на наставата и учењето 

Анализа на резултатите:   

 

Во училиштето се реализираат, се применувааат наставни планови и програми,се прилагодуваат наставните програми на деца со 
посебни образовни потреби во посебни услови,се  прави избор на  изборни наставни предмети, се  реализираат проширените 
програми . Квалитетот на наставните планови и програми се отсликува во родова и етничка рамноправост и мултикултурна 
сензитивност на наставните програми и учебните помагала. Има интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната 
средина во наставните програми и наставните помагала, како и интегрирање на општите (меѓупредметните) цели во 
образованието. 
 Влијанието на наставниците и родителите врз наставните планови и програми е отсликано во воннаставните активности со обем и 
разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности, опфатеност на учениците со воннаставните активностии 
со вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата на воннаставните активности. 
Планирања на наставниците се врши со поддршка и следење на планирањата на наставниците и со размена на искуства и 
информации при планирањето и распоредот на часови. 
 Наставниот процес се изведува со разновидни наставни форми и методи со соодветен избор на  задачи, активности 
и ресурси  и со интеракција меѓу наставниците и учениците.Се обрнува внимание на средината и атмосферата на 
учење и со поттикнување на учениците за преземање одговорност  преку интеракција на учениците меѓу себе и со 
возрасните во училиштето. 

 

 
Приоритети: 
 

 Да се обрне внимание на реакциите од наставниците и родителите околу спроведување на Кембриџ програмата и 
подготвеноста на учениците за континуитет во средно образование со оглед дека таму се изучува старата наставна 
програма која не е по Кембриџ. 
 

 Зголемување на фондот на нагледни средства и дидактички материјали за примена на Кембриџ програмата. 

 Планирање на инклузијата на децата со посебни потреби во насока на унапредување на наставниот процес 

 
 



 

 

 

 

ПОДРАЧЈЕ    2. Постигањата на учениците 

 
Членови на работна група 
 
одговорен за подрачјето: Елисавета Лафчиска 
                                               Олгица Каскаревска 
                                               Благоја Ставревски    
                                               Јагода Ололовска 
                                               Видое Николовски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Самоевалуација на училиштето:                                                              Второ подрачје: Постигање на учениците 

 

 

Индикатори за квалитет во рамките на подрачјето:  
 

     
2.1 Постигање на учениците: 
          Теми: 
                - Следење на постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност по наставните предмети и по квалифакциони 
                    периоди 
                - Подобрување на постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност 
                - Екстерно тестирање 
                - Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, на надарените ученици и учениците со посебни образовни потреби 
                - Подобрување на постигнувањата на учениците преку редовната и дополнителната/додатната настава 
                - Следење на постигнувањата на учениците при премин од еден во друг циклус и од едно во друго ниво на образование 
 

  2.2 Задржување/ осипување на учениците 
           Теми: 
                   - Опфат на учениците 
                 - Редовност во наставата и поведението на учениците 
                 - Осипување на учениците 
                 - Премин на учениците од едно во друго училиште 

 

 2.3 Повторување на учениците 
            Теми: 
                - Учениците што не ја завршуваат годината 
 

 2.4 Следење, известување и промовирање  на напредокот и постигањата на учениците 
          Теми: 
                 - Водење на евиденција за индивидуален напредок на учениците и нивното учество во натпревари 
                 - Анализа на напредокот на учениците по паралелки 

 

 



Самоевалуација на училиштето:                                                              Второ подрачје: Постигање на учениците 

2.1. Постигање на учениците  

Теми:  Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

 
Следење на 
постигнувањата на 
учениците од различен 
пол, етничка припадност 
по наставните предмети и 
по квалифакциони 
периоди 
 
 
 
Подобрување на 
постигнувањата на 
учениците од различен 
пол, етничка припадност 

Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците по сите 
наставни предмети за сите квалификациони периоди. Направени се 
споредби на средниот успех, поведението и изостаноците во наведените 
учебни години. 

Постигањата според полот се следат врз основа на позитивни / негативни 
оцени, одлични, многу добри, добри, доволни. 

Етничката припадност не се појавува како варијабла кај постигањата на 
учениците по наставни предмети и средниот успех на учениците не се 
проследува и според еничката припадност. 
Средниот успех на крајот на учебната година во изминативе две учебни 
години е:  2017/18 год. е од IV – V e 4,98, a од VI – IX е 4,83, 2018/19 год. IV – 
V e 4,97, a од VI – IX е 4,88. 
Констатации од добиените податоци од извршената споредба на успехот на 
учениците според полот во учебната 2017/18 и 2018/19 год. се следните: 
- се забележува дека процентот на одличните ученички од IV – V учебната 
2017/18 год. е 40.22 %, а момчињата 58.69% е понизок во споредба со 
учебната 2018/19 год. девојчињата покажуваат  во процентите на одлични 
ученици и тој изнесува 48.63 %, а момчињата, понизок 49.54 %. Споредбено 
за првите две учебни години се забележува значителен пораст на процентот 
кај одличните ученици од женски пол. 
 Кај ученичките од VI – IX е во учебната 2017/18 год. женските 51.06 % 
одличен успех и е повисок кај оној од машки кој е 36.17  
%, учебната  2018/19 год. женските 42.47 % одличен успех и е понизок кај 
оној од машки кој е 47.31 %, и споредбено со претходната учебна година се 
појавува пораст на процентот на одлични ученици од машки пола.  
- учебната 2017/18 год. многу добри машки има 8.51 %, а женски 2.66 % и се 
забелажува значителен пораст на процентот на мн. добри ученици од двата 
пола во однос на претходната учебна година.  
- кај многу добрите ученици процентот на момчиња е 8.06 % и е поголем од 
процентот на девојчињата 2.16 %; (2018/19 год.) 
Со добар успех се среќава процента само кај момчињата и е 1.60 % во 
учебната 2018/19 год. 
Во училиштето не се забележуваат ученици со  доволен успех на крајот на 
овие две учебни години.Инаку процентот на одлични и мн. добри ученици по 
пол е варијабилен за овие две учебни години. 
Од статистичкиот извештај на училиштето и споредбените податоци за полугодие и крај на 
учебните 2017/18 и 2018/19 год.. се забележува пораст на просекот и кај машките и кај женските 

ученици.Податоците за средниот успех на учениците по предмети и учебни години укажуваат на 
следново: 
- од 6-9 одд.во 2017/18 год најнизок е успехот по предметот германски јазик 4,62. 

- од 6-9 одд.во 2018/19 год. најнизок е успехот по предметот германски јазик 4,63. 

 Дневници на паралелките од 
учебните  2017/18 и 2018/19 
год. 

 

 Годишен извештај за успехот 
и постигнатите резултати на 
училиштето во учебната  
2017/18 и 2018/19 год. 

 Споредбени анализи за 
успехот на учениците 

 
 Извештаи од стручните 

соработници 

 
 Досиеја на учениците 

 
 



 
 
 
 
 

Теми:  Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

 
Идентификација на 
учениците со тешкотии во 
учењето, на надарените 
ученици и учениците со 
посебни образовни 
потреби 

 
Учениците со потешкотии во учењето, се идентификуваат при следење на 
нивните постигања во текот на учебната година од страна на наставниците и 
консултации со стручните соработници.Учениците со посебни образовни 
потреби се идентификуваат при запишувањето во прво одделение преку 
набљудување и разговор со детето, како и информативно-консултативен 
разговор со неговите родители, за што се приложува и медицинска потврда ( 
наод и мислење) од компетентни институции. Во последно време се појавува 
пракса со која родителите не сакаат да донесат медицинска потврда за 
своето дете. 
Од учебната 2014/2015 година стручниот тим е надополнет со дефектолог кој 
што доаѓа два пати неделно. Дефектологот во континуитет соработува со 
наставниците и работи со овие деца како би се направила што подобра 
клима за нивна инклузија.  
Групата деца со кои работи стручниот тим се формира врз основа на наод / 
мислење од Центарот за ментално здравје, при што се наведува и видот на 
попреченост. Наодите се земаат во предвид и кога се изготвува долгорочен, 
среднорочен и краткорочен оперативен план за работа со овие деца или се 
работи со  диференциран пристап. 
Постигањата на децата во овој случај се вреднуваат согласно 
индивидуалниот оперативен план и целите во диференцираниот пристап. Се 
поттикнува инивидуален напредок според индивидуалните способности на 
овие ученици. 
Секој четврток и петок во нашето училиште доаѓа стручно лице – 
дефектологот кој во соработка со педагогот,психологот и наставниците, 
работи со децата со посебни образовни потреби.Тој на почетокот вршеше 
опсервација,а подоцна по специјални стручни методи индивидуално или 
групно работи со дечињата и на наставниците и родителите им дава стручни 
совети и насоки за подобрување на усвојувањата на знаењата како и 
реализирање на прилагодени наставни програми по секој предмет 
поединечно.  
Надарени ученици се идентификуваат преку опсервација на наставникот на 
часот – анегдотски белешки, оцени, лична евиденција на секој наставник 
одделно. Селекцијата на овие деца се врши и преку индентификациони листи 
за логичко математичка, ликовна, јазична и музичка надареност. Потоа 
наставниците ќе работат со тие ученици на часовите по додатна настава и 
воннаставни активности, како и на подготовка на тие ученици за натпревари 
од конкретниот наставен предмет и во зависност од интересот на учениците. 
 
 

 

 Дневници на паралелките од 
учебните 2017/18 и 2018/19 
год. 

 

 Годишен извештај за успехот 
и постигнатите резултати на 
училиштето во учебната 
2017/18 и 2018/19 год. 

 Споредбени анализи за 
успехот на учениците 

 
 Извештаи од стручните 

соработници 

 
 Досиеја на учениците 

 
 

Програми за работа со деца со 
посебни образовни потреби  



Теми:  Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

 
Подобрување на 
постигнувањата на 
учениците преку 
редовната и 
дополнителната/додатната 
настава 

 
Училиштето промовира уверување дека постигањата на сите ученици може 
да се подобрат и организира дополнителна, додатна настава и слободни 
активности. Секој наставник на почетокот на учебната година изготвува 
годишна програма  за овие форми на настава. На ниво на предметна настава 
се изработува распоред за реализација на овие програми , според 
планираниот  број на додатни, дополнителни часови и часови за слободни 
активности во рамките на една паралелка. За таа цел на видно место е 
истакнат распоред за редовно одржување на 
додатна и дополнителна настава по сите наставни предмети. Од увидот на 
училишните дневници и  Е - дневникот констатирано е дека додатната 
настава сите наставници ја реализираат според планот и програмата во 
соработка со родителите на учениците кои во текот на редовната настава 
постигнуваат натпросечни резултати и се истакнуваат со особена надареност 
или талентираност за одделни наставни предмети, додека дополнителна 
настава се одржува со учениците кои се соочуваат со повремени тешкотии во 
учењето, побавно напредуваат или заостануваат во усвојувањето на 
содржините од еден или повеќе наставни предмети. За дополнитената 
настава изготвени се и посебни известувања до родителите на учениците кај 
кои се воочени потешкотии во совладувањето на материјалот по поедини 
предмети.  
Во рамките на активностите за подобрување на постигањата на учениците, 
родителите на учениците кои имаат три и повеќе слаби се повикуваат на 
советување кај педагогот и психологот на училиштето. Така, покрај 
непосредно, учениците и индиректно добиваат совети како поефикасно да 
учат и поуспешно да го совладаат материјалот. 
Исто така, редовната настава во континуитет се унапредува со нови  проекти, 
техники и методи на работа.  
 

 

 Дневници на паралелките од 
учебните 2017/18 и 2018/19 
год. 

 

 Годишен извештај за успехот 
и постигнатите резултати на 
училиштето во учебната 
2017/18 и 2018/19 год. 

 Споредбени анализи за 
успехот на учениците 

 
 Извештаи од стручните 

соработници 

 
 Досиеја на учениците 

 
 Програми за дополнителна и  

додатна  
настава 

 

Теми:  Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

 
Следење на 
постигнувањата на 
учениците при премин од 
еден во друг циклус и од 
едно во друго ниво на 
образование 

Училиштето ги следи постигањата на учениците при преминот од еден во 
друг циклус. Постигањата на учениците се составен дел на 
тримесечните,полугодишните и годишните статистички извештаи за успех кои 
редовно се следат и се бележат, се прават споредбени резултати и 
статистики. Анализата на постигнатите резултати по паралелки и години ја 
прават стручните активи и оттаму произлегуваат конкретни активности за 
нивно подобрување.Успехот и постигањата на учениците е под менторство 
на стручната служба на училиштето. 
 
Училиштето не ги следи постигањата на учениците при преминот 
од основно во средно образование. Во училиштето се испраќа 
известување во кои средни училишта нашите ученици го продолжиле 
своето образование, но не и информации за нивните постигања во 
средното образование. 

 Педагошката евиденција и 
во документацијата; 

Разговори со ученици и 
родители 



Самоевалуација на училиштето:                                                                                 Второ подрачје: Постигање на учениците 

2.2. Задржување/ осипување на учениците  

Теми:  Констатации, собрани податоци: 
Извори на податоци 

 
Опфат на учениците 

 

Училиштето добива списоци со училишни обврзници од МВР пред да започне 
запишувањето на учениците во прво одделение и има изградена политика за 
опфат на сите ученици. 

Училиштето ги опфаќа децата кои живеат или привремено престојуваат во 
реонот на училиштето, односно учениците кои живеат на улиците „Никола 
Русински“, „Драгиша Мишовиќ“, „Партизански одреди“, „Карпошево востание“, 
„Роберт Кох“, „Трифун Пановски“, „Радика“, „Манапо“, „Струма“, 
„Пелистерска“, „Огражден“, „Илинденска“. Пред започнување на уписот во 
прво одделение училиштето истакнува соопштение и ги информира 
предучилишните установи од реонот за започнувањето на уписот и 
потребната документација. 
Учебната 2017/18 год. во нашето училиште се запишале вкупно 61 ученик, 

учебната 2018/19 се запишале вкупно 57 ученика.  

 

 Список на деца од реонот 
научилиштето што треба да 
се запишат во прво 
одделение, основно 
образование (од надлежните 
служби на Министерството 
за внатрешни работи); 

 Увид во педагошката 
евиденција и во 
документацијата; 

 Преглед на запишани 
ученици според 
реонизацијата на општината; 

Теми:  Констатации, собрани податоци: 
Извори на податоци 

 
Редовност во наставата и  
поведението на учениците  

 

Систематски се следи редовноста на учениците преку евидентирање на 
отсуствата во дневниците на паралелката , на крајот на прво и трето 
тромесечие, на полугодие и на крај на учебната година и со истите ги 
запознава Одделенскиот, Наставничкиот и Советот на родители. 

Се анализираат причините за отсуства, се применува  интерниот правилник 
за изрекување педагошки мерки ( за учениците кои имаат над 10 
неоправдани и над 100 оправдани изостаноци), родителите на овие ученици 
се повикуваат на советување.  

 Во врска со ова постои диференцијација според полот, но не и според 
етничка припадност и социјално потекло ; 
Учебната 2017/18 год. на полугодие има 3984 оправдани и 16 неоправдани 
изостаноци, а на крајот на годината 10430 оправдани и  27 неоправдани 
изостаноци од кои 20 се женски. 

Учебната 2018/19 год. на полугодие има 3 854 оправдани и 10 неоправдани 
изостаноци, а на крајот на годината 7 232 оправдани и 19 неоправдани 
изостаноци од кои 17 се машки. 

Можеме да заклучиме дека е варијабилен бројот на неоправдани изостаноци 
од година во година. 

Бројот на оправдани изостаноци во текот на сите анализирани учебни години 
е значително повисок во одд. од предметна настава особено во седмо и осмо 

 

 Дневници на паралелките од 
учебните 2017/18 и 2018/19 
год.год. 

 Записници од средбите со 
родителите, Наставничкиот и 

одделенските совети. 



одд., а тоа е поизразено во бројот на изостаноци на крајот на учебната 
година – разликата во бројот на изостаноци во прво и завршното одд.е двојно 
повеќе поголем од бројот на изостаноци во завршното одд. 

Од податоците за поведението на учениците на полугодието и крајот на 
учебните 2017/18 и 2018/19 год., се забележува дека сите ученици имаат 
примерно поведение. Само во текот на учебната 2017/18 г. имаше еден 
ученик од 7 одд. со добро поведение. Ова во голема мера се должи на 
постојаните заложби на наставниците, стручната служба и директорот, 
одговорното однесување на учениците да се поттикнува со позитивно 
поткрепување и зголемена соработка, разбирање и почитување меѓу 
вработените и учениците. Добрата соработка со поголемиот број од 
родителите исто така допринесува проблемите во поведението на учениците 
да се решаваат со разбирање и позитивно мотивирање на учениците за 
одговорно однесување. 

Теми:  Констатации, собрани податоци: 
Извори на податоци 

 
Осипување на учениците 

 

Во учебната 2017/18 год.. во друго училиште  преминале 7 ученика , а 
новодојдени  се  15 ученици. 

Во учебната 2018/19 год. во друго училиште  преминале 6 ученици, а 
новодојдени  се  20 ученици. 
Од приложеното може да се заклучи дека ова е променива состојба во 
зависност од преселбата на семејствата бидејќи тоа е најчестата 
причина за отпишување и запишување на учениците. 

 Педагошката евиденција и 
во документацијата; 

 Дневници на паралелките 
од учебните 2017/18 и 
2018/19 год. 

 Книга за евиденција на 
новодојдени и заминати 
ученици 

 
Теми:  Констатации, собрани податоци: 

Извори на податоци 
 
Премин на учениците од 
едно во друго училиште 

 

Се почитува постапката за преминување од едно во друго  училиште со 
барање од страна на родителот, добивање согласност од училиштето кое го 
прифаќа ученикот , се издава преведница, евидентен лист за успехот на 
ученикот , мислење за ученикот и ученичка легитимација од страна на 
училиштето кое го испишува ученикот.Учениците кои се запишуваат и 
испишуваат во и од училиштето се евидентираат во дневникот на 
паралелката и матичната книга. На учениците кои преминуваат во друго 
училиште им се издава преведница со печат и потпис од одделенскиот 
раководител и директорот заведена во Деловникот на училиштето и ученичка 
легитимација, писмена согласност  за префрлување во друго училиште, 
согласност за прифаќање од другото училиште како и мислење за ученикот. 

 Преминот во друго училиште е документирано со преводница, а запишано е 
и во дневник и во матична книга. 

 

 
 Педагошката евиденција и во 

документацијата; 

 Дневници на паралелките од 
учебните 2017/18 и 2018/19 
год. 

 Евидентни  листи за успехот 
и однесувањето на 
учениците 

 Ученичка легитимација 

 Свидетелства 

 Книга за евиденција на 
новодојдени и заминати 
ученици 



Самоевалуација на училиштето:                                                                       Второ подрачје: Постигање на учениците 

2.3. Повторување на учениците  

Теми:  Констатации, собрани податоци: 
Извори на податоци 

 
Учениците што не ја 
завршуваат годината 

 

Ниту еден ученик од училиштето во учебната 2017/18 и 2018/19 година не ја 
повторуваше годината. 

Доколку некој ученик ја повторува годината, неговиот родител согласно 
членот 72 од Законот за основно образование има право да поднесе 
приговор до Наставничкиот Совет. 

 

 Педагошката евиденција и 
во документацијата; 

 Дневници на паралелките 
од учебните 2017/18 и 
2018/19 год. 

Самоевалуација на училиштето:                                                              Второ подрачје: Постигање на учениците 

2.4. Следење, известување и промовирање  на напредокот и постигањата на учениците  

Теми:  Констатации, собрани податоци: 
Извори на податоци 

 
Водење на евиденција за 
индивидуален напредок 
на учениците и нивното 
учество во натпревари 

 

Наставниците редовно ги следат постигањата на учениците и транспарентно 
ги  информираат  родителите и учениците за успехот со насоки за 
подобрување на истиот.За напредокот и постигнатите резултати учениците 
се информираат од одделенските раководители и предметните наставници, 
писмено и усмено, а родителите добиваат известување при индивидуални и 
општи родителски средби како и по електронски пат ( Е – дневник) и преку 
смс пораки. На крајот на секој класификационен период одделенските 
наставници и одделенските раководители изготвуваат евидентни листи со 
информации за успехот и поведението на  учениците од прво до деветто 
одделение. Учениците  од прво до трето одделение  описно се оценуваат, 
додека од четврто до шесто одделение деветгодишно образование се 
оценуваат описно на крајот на прво и трето тримесечие, а на крајот на прво 
полугодие и на крај на учебната година-бројчано како и учениците од 
шесто,седмо, осмо и деветто одделение. Евидентните листи содржат и 
информации за социјализацискиот развој на учениците.Од родителите се 
бара да дадат повратни информации по кои се превземаат соодветни 
активности за подобрување на успехот и постигањата на учениците. 

Училиштето посветува особено внимание на личните  постигањата на 
учениците и тоа им го овозможува , како преку редовната настава, така и 
преку воннаставните активности.Преку веб страната на училиштето, како и 
преку соработка со медиумите, културни установи и институции, преку 
учество на литературни читања, ликовни изложби и хепенинзи, спортски 
натпревари,  квизови, музички настапи итн. училиштето не само што ги 

 

 Дневници на паралелките  

 

 Е дневник 

 

 Известување на родителите 
преку смс пораки 

 

 Евиденција на наставници за 
остварени средби и 
соработки со родители 

 Дневници на паралелките од 
учебните 2017/18 и 2018/19 
год. 

 

 Годишен извештај за успехот 
и постигнатите резултати на 
училиштето во учебната 
2017/18 и 2018/19 год. 



промовира личните постигања на учениците, туку и постигањата во имe на 
училиштето. Училиштето креира политика за поттикнување на наставниците 
и учениците за што поголемо учество на натпревари на локално, регионално 
и државно ниво. 
Училиштето редовно ги промовира своите постигања преку учество во 
контактно-училишната емисија “Голем одмор” на МРТВ. Училиштето редовно 
учествува и на ликовни изложби, манифестации и хепенинзи.  
- По повод 37-тиот роденден на Општина Карпош од 3 – 7 ноември наши 
ученици учествуваа на традиционалното ,,Цветно дефиле,, и на 
манифестацијата ,,Карпош има талент,,на која нашата четврооделенка ГАЛА 
ПАНОВСКА ОСВОИ 2. МЕСТО   
Училиштето има развиен систем на наградување на учениците и нивните 
ментори .На крајот на секоја учебна година се организира свеченост на која 
учениците кои што постигнале или освоиле високи рзултати на организирани 
натпревари на знаења или на натпревари од воннаставни активности и 
нивните наставници ментори се наградуваат со пофалници и дипломи , како 
и со скромни подароци.  
Заради континуираното учество на нашите ученици на меѓународните 
натпревари  во Германија и Јапонија и досегашните постигнати одлични 
резултати кои го афирмираат нашето училиште  на меѓународно ниво 
продолжуваме да добиваме награди на ученички натпревари по германски 
јазик интердисциплинарни натпревари на германски јазик под менторство на 
колегата Стефан Симовски. 
 Учебната година 2017/18, 2018/19 год.,  во нашето училиште согласно 
насоките од МОН и ОХО и соодветните обуки продолжи  интегрираното 
планирање и реализирање на еколошката едукација  во рамките на сите 
наставни предмети.За таа цел во Годишната програма изработена е посебна 
програма која ги опфаќа четирите Еко-стандарди:Заштеда на 
енергија,заштеда на вода,Одржување на зградата и здрава средина во 
училиштето и четвртиот еко сандард Уреден и еколошки двор.Нашето 
училиште како дел од проектот за Мултиетничка интеграција беше 
збратимено со училиштето „Лирија“.Оваа учебна година  нашето училиште 
пасивно ја реализираше соработката со збратименото училиште 
ООУ,,Лирија,, заради објективни причини. 

 
 Пофалници и дипломи 

 
 Извештаи за учество на 

натпревари, изложби, ТВ 
емисии 

 

Теми:  Констатации, собрани податоци: 
Извори на податоци 

 
Анализа на напредокот на 
учениците по паралелки 

Напредокот, односно постигањата на учениците редовно се следат  преку 
одржаните одделенски и наставнички совети. 
Според податоците од извештајот за среден успех од 4-9 одд. по паралелки 
на полугодие и на крај на анализираните учебни години од 2017/18 и 2018/19 
год.укажуваат на : 
- тенденција на зголемување на средниот успех од полугодие до крајот на 
учебната година во речиси сите одд. Родителите на учениците кои имаат 
намален успех во учењето, нередовно ја посетуваат наствата или 
несоодветно се однесувааат, се покануваат  на советување од страна на 
одделенските наставници и раководители, а советувањето го спроведува 
психологот и педагогот на училиштето. 

 

 Дневници на паралелките од 
учебните 2017/18 и 2018/19 
год. 

 

 Годишен извештај за успехот 
и постигнатите резултати на 
училиштето во учебната 



Евиденцијата  за напредокот и редовноста на учениците е достапна за сите 
заинтересирани целни групи.За истото тие се информираат  од извештаите 
на одделенските и наставничките совети, а учениците и родителите на 
одделенските часови, односно на одржаните родителски средби, отворени 
денови и приемни денови на наставниците индивидуално, од состаноците на 
Ученичката заедница, електронскиот дневник, СМС пораки. 
Наставниците водат евиденција за постигањата, редовноста и поведението 
на секој ученик/ученичка во електронскиот дневник, дневникот на 
паралелката, евидентните листови на секое тримесечие, свидетелства, како 
и за нивниот интелектуален, социјален и емоционален развој (од прво до 
трето одд. деветгодишно образование). Во евиденцијата се внесуваат и 
податоци за напредокот на ученикот/ученичката што се добиени како 
резултат на проценка направена од страна на наставниците во соработка со 
стручните споработници и родителите на ученикот/ученичката. Постои 
ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручните соработници, 
одделенските/предметните наставници и родителите во  интерес на 
напредокот  на учениците. 
Наставниците и стручните соработници подготвуваат редовни извештаи и 
анализи на крајот на секој класификационен период, по паралелки и 
наставни предмети, на ниво на одделенија, по пол и етничка припадност. 
Од спроведената анкета за родители добиени се следниве резултати: 
Во врска со исказот ,, Сите ученици независно од полот, етничка припадност 
и социјално потекло се еднакво подложни на воспитување од училиштето”, се 
изјасниле 95 родители, и најголем процент од нив (91,6 %) се согласуваат со 
констатацијата. 
Можеме да заклучиме дека во училиштето сите ученици се подеднакво 
третирани независно од од полот, етничка припадност и социјалното потекло. 
На прашњето “Како се информирате за постигањата на Вашето дете“?. 
Најголемиот дел од 95-те прашани родители 20  родители (21,1% 
)одговориле дека се информираат од свое дете и 20  родители (21,1% 
)одговориле дека се информираат преку SMS пораки, 8   родители (8.4%) од 
web страна на ОУ, 7    родители ( 7.4 %) од класен раководител ; 2   родители 
(2.1 %) на родителски средби. 14   родители (14.7  %) не ги следат 
постигањата на своите деца, а  
14 родители  ( 14.7 %) – не одговориле на прашањето . 10   родители (10.5  
%)   одговориле дека немаат проблеми во информирањето за постигањата на 
децата. 
Според тоа можеме да заклучиме дека родителите најмногу се информираат 
за постигањето на учениците од самите ученици. 

2017/18 и 2018/19 год. 

 Дневници на паралелките  

 

 Е дневник 

 

 Известување на родителите 
преку смс пораки 

 

 Евиденција на наставници за 
остварени средби и 
соработки со родители 

 Анкетни листови за родители 

 
 Бележници на наставниците 

 
 Записници од состаноци на  

Стручните активи 
 

 

 

 



 

2.     Самоевалуација на училиштето:            Второ подрачје: Постигања на учениците 

 
Резултати: 

 
Клучни јаки страни   
  
 Училиштето организира додатна настава за да им овозможи на учениците да ги развиваат своите потенцијали. 
 Редовно се организира дополнителна настава за учениците кои послабо напредуваат во наставата 
 Учениците имаат можност да членуваат во бројни слободни активности 
 Во училиштето се врши евиденција на неоправданото отсуство од наставата 
 Сите ученици независно од полот, етничка припадност и социјално потекло имаат подеднаква достапност во рамки на воспитно 

образовниот процес  во училиштето 

 Нема случаи на осипување на ученици од училиштето 
 По завршувањето на секој класификационен период се врши споредување на успехот со претходните години 
 Постои соработка со родителите, стручните соработници и Заводот за ментално здравје во работата со децата со посебни потреби 
 Постои изградена политика на опфат на учениците и за тоа се преземаат соодветни активности 
 Се следи и евидентира напредокот на учениците  и редовно се информираат родителите за постигањата на своите деца 

 Во училиштето редовно се води и даваат информации до родителите преку Е-дневник 

 Се води континуирано следење на напредокот и постигањата на учениците  

 Активно се учествува на натпревари и  конкурси и се постигнуваат солидни резултати 
       
 

Слабости 

 
 Кај наставниците не постои доволна едукација за работа со ученици со посебни образовни потреби 

 
 Нема дефектолог кој секојдневно ќе работи со децата со посебни образовни потреби 

 
 

 
 
 
 
 



 

2.     Самоевалуација на училиштето:            Второ подрачје: Постигања на учениците 

Анализа на резултатите:   

 

- Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците по сите наставни предмети за сите квалификациони периоди. Направени се споредби на 

средниот успех, поведението и изостаноците во наведените учебни години. 
- Училиштето промовира уверување дека постигањата на сите ученици може да се подобрат и организира дополнителна, додатна настава и слободни 
активности.  На ниво на предметна настава се изработува распоред за реализација на овие програми , а подобрувањето на нивниот квалитет во Годишната 
програма за работа на училиштето за учебната 2017/2018 и 2018/19 година има статус на приоритет. 
- Стручниот тим ( психолог и педагог) за работа со учениците со потешкотии во учењето, а и оние со посебни образовни потреби, е надополнет со 
дефектолог. Постигањата на децата во овој случај се вреднуваат согласно индивидуалниот образовен план и целите во изготвените оперативни планови за 
работа со овие ученици.  
- Надарени ученици се идентификуваат преку опсервација на наставникот на часот.  Потоа наставниците ќе работат со тие ученици на часовите по додатна 
настава и воннаставни активности, како и на подготовка на тие ученици за натпревари од конкретниот наставен предмет и во зависност од интересот на 
учениците. 
- Училиштето ги следи постигањата на учениците при преминот од еден во друг циклус. Но, училиштето не ги следи постигањата на учениците при преминот 
од основно во средно образование. 
- Училиштето има податоци за опфатот на учениците од реонот, истакнува соопштение за почетокот и условите за уписот, ги посетува градинките во својот 
реон; 
- Систематски се следи редовноста на учениците, се применува интерен протокол за повикување родители  и се врши советување на родителите. 
- Нема осипување на ученици во последните  години. 
- Се почитува постапката за преминување од едно училиште во друго.  
- Се почитува постапката за преминување од едно во друго  училиште со барање од страна на родителот, добивање согласност од училиштето кое го 
прифаќа ученикот , се издава преведница, евидентен лист за успехот на ученикот , мислење за ученикот и ученичка легитимација од страна на училиштето 
кое го испишува ученикот. 
- Ниту еден ученик не ја повторувал учебната година. 
- Наставниците редовно прибираат информации за постигањата на учениците преку кои даваат транспарентна информација на родителите и учениците за 
оценката со детални препораки за подобрување на постигањата на ученикот. 
- Се води евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик/ученичка во електронскиот дневник, дневникот на паралелката, евидентните 
листови на секое тромесечие, свидетелства, како и согледувања за неговиот/нејзиниот развој (од прво до трето одд. деветгодишно образование). Во 
евиденцијата се внесуваат и податоци за напредокот на ученикот/ученичката што се добиени како резултат на соработката  на наставниците  со стручните 
соработници и родителите на ученикот/ученичката. 
- Личните постигања на учениците се промовираат преку соработка со јавните гласила, културни установи, учество на литературни читања, ликовни изложби, 
натпревари, квизови, музички настапи.     

Приоритети: 
 Да се направат споредбени прегледи на резултати од интерни тестирања по одделенија 
 Да се обезбеди повратна информација за постигањата на наши ученици во средното училиште 
 Унапредување на процесот на  следење и поттикнување на напредокот на учениците со тешкотии во учењето, надарени 

ученици и ученици со посебни образовни потреби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Членови на работна група 

 

одговорен за подрачјето: Милица Петраклиева 

                                           Грозданка Шопова 

                                           Митре Шепендиев 

                                           Ана Милошевска 

                                               Елена Јовановиќ
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3.      Самоевалуација на училиштето:                                                              Трето подрачје: Професионален развој 

3.1 Наставни средства и материјали 

Теми:  Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

Опременост со 
стручна литература 
и наставни средства 
и помагала 

Училиштето делумно располага со разновидна стручна литература (книги, 
списанија, прирачници, енциклопедии). Училиштето ги утврдува 
потребите за наставни средства и помагала преку анкетни листи кои ги 
доставува до секој наставник кој е задолжен да ги наведе потребните 
материјали за успешно изведување на наставната програма и прави 
напори според финансиските можности. 
Од увидот во пописните листи, училиштето располага со: компјутери  
монитори, печатачи,  скенери,  мултифункционален печатач,  ЦД плеери,  
ДВД, телевизори,  графоскопи,  камери,  фото апарат,  ЦД проектори,  
слајд проектори,  диапроектори,  радио касетофони,  фотокопир,  мапи,  
глобуси,  мултимедијален систем,  макети,  географски мапи, 1 пијано,  
блок флејти,  мелодика,  металофон,  триангл,  кастањет,  дајре,  пара 
стапчиња.  мандолини,  мандоли како и други потребни наставни средства 
и помагала неопходни за изведување на наставата по наставните 
предмети.   
Училиштето располага со наставни средства и помагала согласно со 
нормативите на наставните предмети како што се нагледни средства по 
биологија, географија, математика, хемија, физика, како и надгледни 
средства за во одделенска настава.Дел од овие нагледни средства се 
набавени во рамки на реализацијата на активностите од проектот за 
модернизација на образованието.  
Како еден од приоритетите за оваа учебна година е набавка на ЛЦД 
проектори  и дополнување на современи наставно нагледни средства за 
потребите на наставта од 1 – 9 одделение. Училиштето на почетокот на 
учебната 2017/18 година формираше тим за согледување на потребите од 
наставно нагледни средства и спроведе анкета за да ги утврдува 
потребите за дополонителни наставни средства и помагала (книги, 
материјали за практична работа, аудио-визуелна и ИКТ опрема). 
Во декември 2017 беше извршена набавка на нагледни средства и 
материјали. - На 26 Декември се одржа Новогодишен базар на кои 

 Увид во 
документацијата 
за планирани и 
набавени 
потрошни 
материјали 
 

 Записници од 
стручните активи  

 
 Процедура за 

набавка на 
нагледни 
средства, 
литература и 
потрошен 
материјал  

 
 План за 

обезбедување на 
нагледни 
средства, 
помагала и 
стручна 
литература 
 

 Анкетни 
пршалници 

 
2017/18 и 2018/2019 



беа собрани средства за набавка на два нови     ЛЦД  проектори кои се 
набавија во текот на второто полугодие 
Наставниците и учениците знаат кои наставни средства им се на 
располагање и истите ефективно ги користат во наставата и во учењето. 
Бидејќи Проектот на Влада на Р. Македонија „Компјутер за секое дете„ е 
целосно реализиран во нашето училиште, наставниците и учениците 
имаат пристап до интернет и учењето и наставата се збогатени преку 
планирано користење на ИКТ. 
За учебната 2017/18 и 2018/2019 година за користење на ИКТ во 
наставата на располагање имаме 105 компјутери(Haier pc hv – 2008)кои се 
користат во 4 кабинети и 25  Интел персонални компјутери кои се 
користат во одделенска настава.  Училиштето е поврзано со бежичен 
интернет, кој секојдневно се користи.  
Секоја година, според потребите се расходуваат неупотребливите 
нагледни средства и помагала. 

Училишна 
библиотека 

 
Училишната библиотека е составен дел од целокупната воспитна -
образовна дејност во училиштето. Дополнително се користи уште една 
просторија  опремена со комјутер,скенер и печатар каде учениците можат 
да ги користат и да пребаруваат на интернет.Преку неа се остварува 
контакт меѓу наставата, наставниците и учениците. Училишната 
библиотека  располага со библиотечен фонд од околу 15170 наслови 
(книги,лектирни изданија,стручна литература,странска литература, 
енциклопедии  и слично). Од нив 2459 се лектирни 
изданија.Библиотечниот фонд се зголемува во границите на можностите 
на училиштето.Во рамки на проектите „Нобеловци“, „Ѕвезди на светската 
книжевност“  и „Печатење на публикација со прилог ЦД за документарни 
филмови-Македонски искушенија“од Министерството за култура се 
донирани преведени изданија на актуелни наслови од светски 
бестселери. За освоени награди на меѓународен конкурс по германски 
јазик во рамки на проектот „Политичко образование на млади “ 
финансиран од фондацијата Фридрих Еберт почнувајќи од 2007 година со 
средства до фондацијата, секоја година се врши набавка на стручна 
литература и енциклопедии за потребите на наставата.Проектот сеуште е 
во тек. 

 Инвентарна – 
евидентна книга 
 

  Пописна листа на 
училишната 
библиотека  
 

2017/18 и 2018/2019  



Библиотечната евиденција се води во инвентарна книга, а задолжувањето 
на книгите е со ученички картон. Библиотеката располага и дистрибуира 
детски списанија: Наш Свет, Другарче. 
Во акциониот план на училиштето е предвидено набавка на софтвер за 
електронско водење на библиотечен фонд во училиштето со цел 
осовременување на системот за евиденција на библиотечниот фонд во 
училиштето. Но, засега постојат технички причини во однос на 
функционирањето. 
Библиотеката е отворена за користење од страна на учениците од 08:00 –
14:00ч. Библиотеката има изготвено Годишна програма со предвидена 
динамика. 
Потребите на учениците во однос на лектирните изданија  поради 
промените во наставните програми не ги задоволуваат. Поради тоа има 
потреба од обновување на лектирниот фонд. Во книжниот фонд на 
библиотеката се чувствува недостаток од стручна литература по одделни 
предмети, посебно за новата Кембрич програма. 
Како и пред многу години и денес стремежот за развој на училишната 
библиотека е ист: да се побуди кај учениците интерес за читање, да се 
развива културата на читањето и да се гради естетски однос кон книгата. 
Во склоп на библиотеката се оформи медијатека,која учениците 
максимално ја користат. Располага со ДВД,телевизор и видео.Но, од 
технички пречки медијатеката не може во целост да функционира. 
 

Потрошен 
материјал 

 
Училиштето навремено планира и навремено обезбедува потрошен материјал 
(учебници, прирачници, маркери, хартија, хартија во бои,спортски реквизити и сл.) во 
потребната количина за непречена реализација на наставните и воннаставните 
активности, согласно со планот и програмата на училиштето.  
Потребниот материјал училиштето го обезбедува од сопствени приходи остварени од 
издавање под закуп на фискултурната сала и училишната кујна. 
Потребите за наставни средства и материјали училиштето ги утврдува  пред самиот 
почеток на учебната година кога  секој наставник доставува барање до управата за 
потребните  наставни средства и материјали. Барањата ги разгледува Комисијата за 
набавки, а се одобруваат во зависност од приоритетите и финансиската можност на 
училиштето. Училиштето ја следи ефективната и ефикасна употреба на наставните 
средства и материјали преку посета на часови од Директорот, педагошко- психолошката 
служба и од увидот  во дневните подготовки на наставниот кадар. 

 
 Писмени барања 

од наставниците 
иувид во фактури 

 
 Записници од 

посета на часови 
и дневните 
подготовки 
наставниците 

 
2017/18 и 2018/2019 



 

3.      Самоевалуација на училиштето:                                                              Трето подрачје: Професионален развој 

3.2 Обезбедување на потребниот наставен кадар 

Теми:  Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

 
Број на вработени 
и 
соодветност на 
наставниот кадар 

Според извршениот увид во интерните подзаконски акти на училиштето, училиштето има 
обезбедено доволен број на  наставен кадар, во согласност со законот за основно 
образование и нормативот занаставен кадар. По одделни наставни предмети наставата 
ја реализираат 2 наставници од други училишта кои дополнуваат часови во училиштето. 
Наставниот процес во училиштето го реализираат 36 наставници од кои: 20 одделенски 
наставници, 16 предметни наставници, еден училишен  педагог, психолог, библиотекар и 
директорот. Од вкупно 49 вработени во училиштето има 1 доктор на науки, 1 магистер, 31 
се   со високо образование, 7 со виша стручна спрема, 9 со средно образование и 1 со 
основно образование. Наставен кадар 36 (1 доктор на науки, 1 магистер, 28 со ВСС и 6 
со ВШС), ненаставен 13 (1 магистер, 2 со ВСС,1 со ВШС и 9 со средно). Од вкупно 49 
вработени пет се на определено работно време, од нив тројца се наставници, двајца од 
технички персонал. Националниот состав во ова училиште е 46 македонци  и 3 со српско 
потекло. 
Што се однесува до половата припадност во ова училиште преовладува женскиот пол и 
тоа 44 жени и 5 мажи. Просекот на работно искуство на вработените во ОУ “Лазо 
Трповски” изнесува13 години во воспитно образовен процес. 
Сите се со соодветна стручност и степен на образование.  За сите вработени постои 
Персонално досие со комплетна документација. 
Училиштето имаше потреба од стручен кадар кој би се вклучил при работа со деца со 
пречки во развојот и потешкотии во учењето, кои се вклучени во редовната настава. Во 
оваа учебна година еднаш во неделата доаѓа стручно лице, дефектолог кој работи со 

децата кои имаат пречки во развојот. 

 Досиеја на вработените 
 Списоци за плата 
 Куќен ред 
 Увид во правилникот за 

систематизација,  
 Увид во досиејата на 

вработените 
  Годишна програма за 

работа на училиштето  
 Програма за работа на 

стручната служба; 

 
2017/18 и 2018/2019  

Ефективност и 
распоредување на 
кадарот 

Наставниот кадар е во согласност со нормативите. Училиштето наоѓа соодветна замена 
во случај на отсуство на некој наставник или се менува распоредот за пополнување на 
празните часови и тоа во предметна настава. Во одделенска настава, наставниците 
редоследно се менуваат при кратко отсуство на наставник. Редовноста на вработените ја 
следи директорот. 
Наставниот кадар правилно е распореден за да може да ги извршува поставените 
задачи. Направен е распоред за изведување на часовите со кој им се овозможува 
наставниците што работат во повеќе училишта да можат ефективно да го искористат 

работниот ден и во ист ден да работат во две училишта. 

 Распоред на часовите 

Стручната служба 
како поддршка на 
наставниот кадар 

Во училиштето има стручни соработници  педагог  и психолог. Соработката сопедагошко 

психолошката служба е на високо ниво. Стручната служба редовно им помага на наставниците во 
наставата, следењето, напредокот и справувањето со проблемите на учениците. Голема е 
поддршката од нивна страна, во работата на наставниците – изработка на годишни планирања, 

дневни подготовки, работата на стручните активи, реализација на нагледни часови. 

 Записници од стручниактиви, 
анкета за вработените 

      2017/18 и 2018/2019 

 



3.      Самоевалуација на училиштето:                                                              Трето подрачје: Професионален развој 

3.3 Следење на развојните потреби на наставниот кадар 

Теми: Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

Професионален 
развој на 
наставниците 

 
 

 
Во рамките на Планот за развој на училиштето и Годишната програма на 
директорот и стручната служба училиштето предвидува поддршка за 
професионален развој на секој наставник Училиштето води грижа за 
професионалниот развој на образовниот кадар водејќи сметка редовно да се 
посетуваат обуките и семинарите кои се одобрени и организирани од МОН и БРО, 
од општината како и проекти кои се спроведуваат од страна на домашни и 
странски организации. Во учебните 2017/18 и 2018/2019 училиштето е вклучено во 
Проект ,,Бесплатни учебници,,-МОН,ИКТ во Основното образование, 
Мултиетничка интеграција во образовниот систем, Проект на Европската унија – 
Дигитални библиотеки , Примена на Е- Дневник во наставата со известување по 
мејл и телефон еднаш неделно, Проект – работа со талентирани ученици , 
Разрешување конфликти , Проект – Унапредување на оценувањето во 
училиштето, Прoект – Унапредување на хигиената во училиштето,Проект – 
Подобрување на ефикасноста и иновативноста во наставата – форми за 
мотивација,Проект за Професионална ориентација – за осмооделенците, 
Проект,,Интеграција на еколошка едукација,,- МОН Проект на УСАИД ,,Училиште 
без насилство”,Проект – Политичко образование, Проект – Воспитни компоненти 
во образовниот процес, Пакомак – собирна акција за собирање пластични 
шишиња, Проект – разрешување на комуникациски вештини, Индивидуални 
наставни програми за деца со посебни потреби, Грижа за здравјето на учениците, 
БРО-Математика со размислување, Заштита и справување со елементарни 
непогоди, Без насилство под исто небо 
Десетка за Карпош, Персонални асистенти за деца си посебни образовни 
потреби, Превенција од деформитети на рбетен столб и Развивање на 
хуманитарна свест кај учениците. Оваа учебна година тимот на МИО во состав 
Татјана Бошковиќ,координатор на тимот,наставниците Соња Јовановска, Лилјана 
Симоновска, Милица Патраклиева, Лидија Ангеловска Стефановска, Лидија 
Маџоска Перчинкова – стручен соработник психолог и Елеонора Стрезовска – 
директор поднесоа апликации за сертифицирање на обучувач ментор за стекнати 
компетенции за МИО и за таа цел посетија 10 часа во одделенска и предметна 
настава за интеграција на МИО во наставните содржини 

 Професионални 
досиеа на 
наставниците 

 Записници од 
работата 
настручните 
активи (ПЗПУ) 

 Интерни акти;  
 Програма за 

професионален 
развој на 
наставниот 
кадар;  

 Програма за 
работа на 
менторот ;  

 Евалвационен 
лист за работа 
со наставник – 
приправник;  

 Листи од 
спроведени 
интерни обуки;  

 Досиеа на 
наставниците 
Сертификати на 
наставниците  

 Записници од 
извршен увид на 
државен 



Стручната служба води професионално досие за секој наставник. Редовно се 
вршат дисеминации на обуките и семинарите со кои се запознаваат и едуцираат и 
наставниците кои не биле на обуката или семинарот.  
Тимот за професионален развој на образовниот кадар направи презентација за 
новините во однос на изготвување на индивидуален план за развој на 
наставниците. 
Стручната служба континуирано ги следи наставниците и евидентира нивните 
досегашни обуки и семинари во нивните професионални досиеја. 
Наставниците индивидуално и на ниво на училиште се усовршуваат согласно 
нивните потреби за поквалитетна реализацијана наставата. Истото го прават на 
интерни обуки кои се организираат и реализираат од страна на педагогот и 
самите наставници.  Во училиштето постои систем за соработка и размена на 
искуствата и сознанијата меѓу вработените и нивна соодветна примена во 
наставата. 
Постапките за следење и помош на наставниците приправници во училиштето се 
определени со Законот за основно образование.Тие наставници имаат свој 
ментор кој ги воведува и следи во наставата, со тоа што во тек на една година 
наставниците приправници заедно со својот ментор се подготвуваат за полагање 
на приправничкиот испит.Наставникот ментор, согласно законот е задолжен да 
достави и Програма за менторство до училиштето.Во учебната 2017/18 имаше 
двајца приправници, а во 2018-2019 година нема ниту еден приправник. 
Постапките кои се практикуваат за оценување на квалитетот на работата на 
наставниците се резултат од редовниот и темелен увид во работењето на 
наставниците изврешен од страна на раководната служба и стручната служба во 
училиштето, како и БРО и ДПИ. Посетата на часовите, односно увидот во 
работењето на наставниците од страна на наведените тела се документира во 
записник кој потоа се евидентира во досието на наставникот, каде се прави запис 
на целокупните постигнувања на секој настапник пооделно. Инаку увидот се врши 
преку следните редовни постапки: 
- Посета на часови од страна на директор , психолог и педагог 
- увид во педагошката евиденција и документација 
- увид во квалитетот на годишните, месечните и дневните планирања на 
наставата на наставниците. 
- увид во реализацијата на дополнителната и додатната настава, како и на 
слободните ученички активности 
- увид во учествотот како и постигнувањата на учениците на натпревари, квизови 
и сл. 
- организирање на отворени часови на стручните активи 
-увид и следење на учеството на наставниците на семинари, обуки и работилници  

просветен 
испектор 

 Записници од 
посета на часови 
од раководна и 
стручна служба 

 Анкетен лист за 
наставници 

 Закон за основно 
образование  

 Колективен 
договор 

 Годишни 
извештаи за 
 
2017/18 и 
2018/2019  
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  Собирање на податоци (ии) кои други методи се користени за собирање на 
податоци? (прашалници, анкети, набљудувања..)  

 
Другите методи кои се 
користени за собирање 

на податоци  
 

Учество: Кој 
беше вклучен 

во собирањето 
на овие 

информации  

 

 
 
 

Кои информации се собрани?  
 

Презентација за 
наставниот кадар и 

стручните соработници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Увид во 
професионалните 
досиеа на наставниците 
и стручните 
соработници за 2017/18 
и 2018/2019 

   
Професор по 
географија  

д-р Патраклиева 
Милица 

 

За првпат со Законот за наставници во основни и средни училишта донесен во 2015 

година е регулиран начинот на професионален и кариерен развој на наставниците. Со 

почетокот на учебната година 2016/2017, според  Законот за наставници за прв пат се 

изработува Личен план за професионален развој.  Професионални компетенции  и 

стандарди како и сите изготвени Документи за професионалниот развој на воспитно-

образовниот кадар во училиштата. Компетенциите и стандардите за наставник ментор и 

наставник советник,покрај тоа што ќе се користат при унапредувањето во звања, ќе се 

користат и за планирање и следење на професионалниот развој на наставниците, како и 

сите предности и слабости  за напредување во звањето наставник ментор, според 

законската регулатива. 

Може да се констатира дека наставниот кадар има  позитивни намери и цели за 

подобрување на нивниот професионален развој, преку дополнителни усовршувања. Тоа 

им е потребно заради понатамошен развој во својата кариера, успешно извршување на 

работните задачи, како и поголем придонес во воспитно образовниот процес. Изградена e 

свеста на наставниците за потребата од нивно професионално усовршување, кој ќе 

овозможи континуирано да си ја подобрат понатамошната работа. 

Секој наставник и стручен соработник изготвуваат свој индивидуален личен план за 

професионален развој 



 
Интервју со директор 

 
д-р Патраклиева 

Милица-
професор по 
географија 

 
Во ООУ "Лазо Трповски",Скопје постоечките простории  ги задоволуваат во целост 
потребите на персоналот и учениците.Тие  се користат адекватно на можностите кој ги 
нудат, опремени се со соодветна опрема и се овозможуваат услови за изведување на 
кабинетска настава. За успешно изведување на наставата и квалитетот со кој таа е 
изведена важна улога играат наставничките помагала кој задоволуваат. 
Потребите за наставните средства и материјали се утврдуваат врз основа на барањата од 
наставниците.Последна набавка на нагледни средства е направена во  2018 год. 
Покрај другите фактори, за успешно квалитетно реализирање на наставните програми е 
редовната присутност на работното место на целиот персонал, без временски 
пречекорувања (задоцнувања, предвремено заминување и напуштање на работното 
место, отсутност) освен од оправдани причини. За редовноста на наставниците во 
училиштето се води  евиденција во книга при доаѓање и заминување од работа. Постои  
редовност, освен оние кои имаат отворено боледување или породилно отсуство. 
Присутноста се следи од страна на директорот. Со следењето на редовноста, на доаѓање 
и одење на персоналот, извршување на работните задачи, нивното ангажирање и 
однесување во текот на денот, посета на часовите и др. се добива информација за 
работата на вработените според која се  оценува нивната  успешност или неуспешност во  
изведување на задачате. 
За усовршување и подобрување на стручните способности наставниците посетуваат 
семинари, симпозиуми,како и учество во повеќе проекти на домашно и меѓународно ниво. 
 

 
Семинари,предавања и 
обуки одржани во  текот 
на учебната                                                                                                  
2017/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ВИД НА ОБУКАТА, СЕМИНАРОТ, ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ И КОЈ ЈА ПОСЕТИЛ 

ТЕМА НА СЕМИНАРОТ/ОБУКАТА ДАТА НА 

ОДРЖУВАЊЕ 

НАСТАВНИЦИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ 

Работа со компјутери и 

програмирање 

2.12.2017 Оливера Маџоска 

Розета Сугарева 

Дислексија-поим за алгоритми и 

програми,совладување на 

алгоритамско размислување преку 

играи креирање едноставни 

програми 

15.12.2017 Лидија Ангеловска 

Ана Милошевска 

Елисавета лафчиска 

Ирена Грегориќ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Угриновска 

Примена на алгоритми во наставата 

по Работа со комјутери 

16.12.2017 Елена Угриновска 

Меѓубародна средба на книжевни 

преведувачи 

18 .08.2017 Стефан Симовски 

Поуспешна реализација на 

наставната програма по 

математика и поуспешна 

реализација на додатна настава 

11.11.2017 Весна Стојановска 

Весна Тодоровиќ 

МАНУ- Конференција за 

образование по  природни науки 

23 и 24.11.2017 Даниела Радевска 

Семинар МИО 17.10.2017 Татјана Бошковиќ 

Соња Јовановска 

Семинар – Поим за Алгоритам – 

алогоритмиско размислување 

преку игра и креирање едноставни 

програми за основно образование 

– 3 одд 

20.12.2017 Елисавета Лафчиска 

Лидија Ангеловска 

Грозданка Шопова 

Ирена Грегориќ 

Елена Угриновска 

Инклузивни образовни политики за 

учениците со дислексија 

30.11.2017 Елисавета Лафчиска 

 

 

Работилница,,Аферата Мис Стон,, - 

Музеј на Македонската борба 

23.02.2018 Елена Јовановиќ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинари,предавања и  
обуки одржани во  текот 
на учебната                                                                                                  
2018/19 

Работилница-презентација-,,75 

години од холокаустот на Евреите 

во Македонија 

13.04.2018 Елена Јовановиќ 

Семинар за наставни програми по 

географија МГД 

20.03.2018 Мими Патраклиева 

МИО 12.04.2018 Соња Јовановска 

Татјана Бошковиќ 

Erasmus + 3.05.2018 Јана Филипова 

 
 
 
 
 
-  

ТЕМА НА СЕМИНАРОТ/ОБУКАТА ДАТА НА 

ОДРЖУВАЊЕ 
НАСТАВНИЦИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ 

ВОДИЧ ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ  
19.09.2018 Јана Филипова Стојанова,Александра 

Петровска Неделковска,Елисавета Лафчиска 

НАПРЕДНО МЕНАЏИРАЊЕ НА ВЕБ 

СТРАНАТА НА УЧИЛИШТЕТО 
25.10.2018 Сите предметни и одделенски наставници 

СЕМИНАР – ПЕДИЈАТРИСКА ПРВА 

ПОМОШ 
2.11.2018  Јана Филипова Стојанова,Александра 

Петровска Неделковска,Елисавета 

Лафчиска,Соња Јовановска 

ЗЕЛЕНИ СТАПАЛЧИЊА 24.09.2018 Ирена Грегориќ 

СЕМИНАР ,,ТЕХНИКА НА УЧЕЊЕ,, 01.07.2018 Мира Костовска 



СЕМИНАР-НАСОКИ ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА ЗБИРКИТЕ ПО 

МАТЕМАТИКА И ВРЕДНУВАЊЕ НА 

ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

3 - 5.10.2018 Весна Тодоровиќ 
Весна Стојановска Бојовска 
Јана Филипова Стојанова 
Надица Чапараткова 
Олгица Каскаровска 

Семинар – ПРАКТИЧНИ МЕТОДИ 

И АЛАТКИ ПРИ РАБОТА СО 

УЧЕНИЦИ СО ДИСЛЕКСИЈА 

20.10.2018  
Јана Филипова Стојанова 
Надица Чапараткова 

СЕМИНАР – СТРАТЕГИИ ЗА 

СПРАВУВАЊЕ СО АДХД ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

12.12.2018  
Јана Филипова Стојанова 
Надица Чапараткова 

СЕМИНАР – АДХД 

,ХИПЕРАКТИВНИ СОНУВАЧИ ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

15.12.2018 Јана Филипова Стојанова 

 

СЕМИНАР-СТОП ЗА ВРСНИЧКОТО 

НАСИЛСТВО – БУЛИНГ  
19.09.2018 Јана Филипова Стојанова 

Даниела Радевска 
Рената Поповска 

ОБУКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ 

ПРИ РАБОТА  
18.03.2019 Елена Јовановиќ 

УЧЕСТВО НА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 

НА ТЕМА ,,НОВ КОНЦЕПТ НА 

ГРАГАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

20.03.2019 Елена Јовановиќ 

МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР НА 

ТЕМА,,ХОЛОКАУСТОТ КАКО 

ПОЈДОВНА ТОЧКА,, ВО МУЗЕЈ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

26-28.03.2019 Елена Јовановиќ 

ОБУКА ЗА НОВА ПРОГРАМА ПО 

ПРЕДМЕТОТ ГРАГАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

18.06.2019 Елена Јовановиќ 

 



 

 

 

 

 

ОБУКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 
21.06.2019 СИТЕ ПРЕДМЕТНИ И ОДДЕЛЕНСКИ 

НАСТАВНИЦИ И СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

СЕМИНАР ЗА НОВИТЕ ПРОГРАМИ 

ПО ПРЕДМЕТОТ ГЕОГРАФИЈА 
20.03.2019 Милица Патраклиева 

СЕМИНАР,,ЧИТАЊЕТО Е СУПЕР 

МОЌ,, - УКИМ 
27.05.2019 Љупка Ивановска 

СЕМИНАР ЗА КРРП И КОРИСТЕЊЕ 

МИКРОБИТ 
22-24.03.2019 Весна Тодоровиќ 

Весна Бојовска Стојановска 

ДИСЕМИНАЦИЈА ЗА КРРП И 

КОРИСТЕЊЕ МИКРОБИТ 
17.04.2019 СИТЕ НАСТАВНИЦИ 

СЕМИНАР HAMILTON HOUSE  19.04.2019 ТАТЈАНА БОШКОВИЌ 

СЕМИНАР – АНГЛИСКИ ЦЕНТАР 24.04.2019 ТАТЈАНА БОШКОВИЌ 

СЕМИНАР ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 22.03.2019 СИТЕ ПРЕДМЕТНИ И ОДДЕЛЕНСКИ 

НАСТАВНИЦИ И СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

СЕМИНАР,,STEM DISCAVERY 

WEEK,, 
27.03.2019 Лидија Ангеловска, Елисавета Лафчиска, 

Розета Сугарева 
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Резултати:   

 

 
Клучни јаки страни:  
 

 Ефикасна и ефективна употреба на наставно нагледните средства и потрошен материјал; 
 Училиштето ги обезбедува потребите од наставен и административно-технички персонал за реализирање на наставниот процес; 
 Наставниците ефективно придонесуваат за работата на училиштето и успешно работат како тим во рамките на стручните активи; 
 При распределба на кадарот во предвид се земаат квалитетите, искуството и експертизата на наставниците, што придонесува за 

исполнување на целите на наставата; 
 Стручната служба во училиштето им помага на наставниците во организацијата на наставата, во следењето на напредокот на 

учениците, во справувањето со проблемите на индивидуално и групно ниво и/или во давањето советодавна помош на учениците; 
 Наставниот кадар поседува низа квалификации, вештини и искуство стекнато преку обуки и континуиранo се унапредува преку 

интерни и екстерни обуки кои соодветно ги применува во својата работа; 
 Негување на мултикултурализмот и обучен наставен кадар во таа насока; 
 Постои континуиран интерес и желба за стручно доусовршување на наставниот кадар; 
 Училиштето секоја учебна година дава приоритет на професионалниот развој на наставниците, ги идентификува потребите на 

наставниците за професионален развој и за тоа обезбедува соодветна подршка; 
 Наставниот кадар во училиштето професионално се усовршуваше преку посета на семинари и обуки; 

 Училиштето има програма за професионален развој во која се вклопени идентификуваните потреби; 
 

 

Слабости: 
 

 Училиштето располага со стручна литература и наставни средства што делумно соодветствуваат со современите 
наставни текови; 

 Недоволен број на нагледни средства и помагала(техничка опрема-ЛЦД проектори, прожектори, ЦД плеер, електронски 
табли и сл.); 

 Училиштето не располага со опрема за деца со посебни потреби и потешкотии во учењето, и нема вработен стручен кадар 
за работа со деца со посебни образовни потреби. 
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Анализа на резултатите: 
 
Училиштето делумно располага со разновидна стручна литература (книги, списанија, прирачници, енциклопедии) .Училиштето делумно 
располага и со наставни средства и помагала согласно со нормативите на наставните предмети како што се нагледни средства по биологија, 
географија, математика, хемија, физика, како и нагледни средства за во одделенска настава. Наставниците и учениците знаат кои наставни 
средства им се на располагање и истите ефективно ги користат во наставата и во учењето. Училиштето не располага со опрема за деца со 
посебни потреби и потешкотии во учењето; 
Училишната библиотека е составен дел од целокупната воспитна -образовна дејност во училиштето. Преку неа се остварува контакт меѓу 
наставата, наставниците и учениците. Библиотечниот фонд се зголемува во границите на можностите на училиштето.Потребите на учениците во 
однос на лектирните изданија  поради промените во наставните програми не ги задоволуваат. Во книжниот фонд на библиотеката се чувствува 
недостаток од стручна литература по одделни предмети. Во склоп на библиотеката се оформи медијатека, која учениците максимално ја 
користат. 
Училиштето навремено планира и навремено обезбедува потрошен материјал(учебници, прирачници, маркери, хартија, хартија во бои,спортски 
реквизити и сл.) во потребната количина за непречена реализација на наставните и воннаставните активности, согласно со планот и програмата 
на училиштето. 
Училиштето има обезбедено доволен број на  наставен кадар, во согласност со законот за основно образование и нормативот за наставен 
кадар. Сите се со соодветна стручност и степен на образование.  За сите вработени постои Персонално досие со комплетна документација. 
Училиштето имаше потреба од стручен кадар кој се вклучи при работата со деца со пречки во развојот и потешкотии во учењето, кои се 
вклучени во редовната настава. Во двете учебни години (2016/17 и 2017/18 год) еднаш во неделата доаѓаше стручно лице, дефектолог кој работи 
со децата кои имаат пречки во развојот. 
Наставниот кадар правилно е распореден за да може да ги извршува поставените задачи. 
Во рамките на Планот за развој на училиштето и Годишната програма на директорот и стручната служба училиштето предвидува поддршка за 
професионален развој на секој наставник, воспитувачи, стручните соработници, водејќи сметка редовно да се посетуваат обуките и семинарите 
кои се одобрени и организирани од МОН и БРО, од општината како и проекти кои се спроведуваат од страна на домашни и странски 
организации. Стручната служба води професионално досие за секој наставник. Континуирано ги следи  и евидентира нивните досегашни обуки 
и семинари во нивните професионални досиеја. 
Наставниците индивидуално и на ниво на училиште се усовршуваат согласно нивните потреби за поквалитетна реализација на наставата.  

 
Приоритети:  
 

 Оспособување просторија и обезбедување опрема за работа со деца со посебни потреби и потешкотии во учењето ; 
 Обезбедување наставно нагледни средства и стручна литература по одделни  наставни предмети; 
 Обука на наставници за работа со деца со посебни потреби; 
 Екипирање  на училиштето со дефектолог. 
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 Индикатор за квалитет Теми 

4.1 
Управување и раководење 

со училиштето 

 

 Управување со училиштето 

 Раководење со училиштето 

 

4.2 
Цели и креирање на 

училишната политика 

 

 Јасност и соодветност на целите 

 Процедури за креирање на училишната политика 

 

4.3 Развојно планирање 

 

 Цели на развојното планирање 

 Професионален развој / стручно усовршување на кадарот  

 Материјално–технички средства 

 Инфраструктура 
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Теми 

 

4.1 Управување и раководење со училиштето 

 

Констатирана состојба 

Извори на 

податоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.Управување со 

училиштето 

 

Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор. Училишниот одбор е 

составен од 9 члена и тоа: тројца претставници од наставниците (избрани на 

седница на Наставнички совет), тројца претставници од родителите на учениците 

(избрани на седница на Советот на родители), двајца претставници од основачот 

(Општина Карпош - како носител на основачки права) и еден претставник од МОН. 

Училишниот одбор е конституиран согласно законската регулатива т.е. Законот за 

основно образование и Статутот на училиштето. Училишниот одбор работи според 

Годишната програма за работа која ги опфаќа сите потребни содржини кои се 

законски и статутарни обврски. Надлежностите за управување се јасно дефинирани 

со Деловник за работа на УО. Состаноците се одржуваат со мнозинство членови на 

одборот. Седниците на Училишниот одбор се свикуваат по електронска пошта и со 

писмени покани. Сите одлуки и заклучоци се донесуваат со мнозинство гласови и 

истите се објавуваат на огласна табла. За работата на УО се водат записници. УО 

им обезбедува редовни и сеопфатни информации за својата работа на другите 

субјекти вклучени во воспитно - образовниот процес. Училишниот одбор успешно 

соработува со директорот на училиштето, педагогот и наставниците, но и со другите 

заинтересирани страни (родители, ученици, локална заедница). 

 

 

 

 

 

• Годишна програма за 

работа на 

училиштето; 

• Годишна програма за 

работа на УО 

• Записници од 

стручните органи на 

основното училиште; 

• Деловник за работа 

на Училишниот 

одбор; 

• Статут на 

училиштето; 

• Записници, одлуки и 

извештаи од 

работата на 

Училишниот одбор 

(годишни, 

полугодишни, 

посебни). 
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Теми 

 

4.1 Управување и раководење со училиштето 

 

Констатирана состојба 

Извори на 

податоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Раководење 

со 

училиштето 

 

Орган на раководење на основното училиште е директорот Елеонора Стрезовска. 

Раководниот орган има стратешка определба, заснована на јасна визија, која ги 

содржи гледиштата и потребите на сите вклучени страни во животот на училиштето. 

Визијата на директорот е современо, иновативно, отворено училиште, свртено кон 

промени кои придонесуваат за создавање на поквалитетен наставен процес во чиј 

центар е ученикот со развиена свест и надминати предрасуди. Визија на директорот 

е училиште по мерка на детето, место каде со задоволство соработуваат 

учениците, наставниците и родителите, место каде се одвива креативна настава, 

здрава училишна клима со ученици подготвени за доживотно учење. Директорот 

објективно ги оценува квалитетите на вработените и нивниот придонес во тимската 

работа преку редовно следење на работата, посета на часови, извештаи и 

промовира добра пракса што постои во училиштето преку секојдневна комуникација 

со вработените. 

Информирањето на останатите структури во училиштето го врши со директна 

комуникација, преку соопштенија на огласна табла, веб страна, електронска пошта 

(e – mail), телефонски разговори и состаноци на стручните органи. Донесува 

самостојно одговорни одлуки. Понекогаш се соочува со тешкотии. На пр: 

обезбедување на замена за наставник кој е непредвидено и краткотрајно отсутен. 

Како тешкотија се потенцира недоволната комуникација со одредени родители, кои 

не соработуваат доволно со наставниот кадар, стручната служба и раководниот 

орган. 

Директорот има изградено личен кредибилитет и професионален однос кон 

работата, кој се заснова на знаења и вештини, вклучувајќи и способност ефективно 

да делегира, комуницира и раководи со вработените и нивниот развој. Иницира и 

успешно раководи со промените во образовниот систем. 

- Годишна програма 

за работа на директор 

- Програма за 

професионален 

развој на директор 

- Анкета со 

наставници, ученици, 

родители 

- Анкетен прашалник 

со УО 

- Интегрално - 

корективна анализа 

на развојните 

промени-прашалник 

- Процедура за 

воведување и 

работа со 

нововработени 

наставници 

- Процедура за 

професионален 

развој и стручно 

усовршување на 

вработените  

- Мерки за 

подобрување на 

квалитетот на работата 

на училиштето  
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4.1.2. Раководење со 

училиштето 

 

Идентификува и се фокусира на јасни приоритети идентификувани во развојниот 

план преку ефективна самоевалуација, а во центарот на своето работење ги става 

постигнувањата на учениците и подобрувањето на училиштето. Добро раководи и 

има определби кон покачување на стандардите и за професионално усовршување 

на наставниците и развој на учениците преку споделување на искуства, следење 

на обуки организирани од МОН, БРО и други акредитирани институции. Директорот 

ги идентификува добрите и слабите страни во подрачјата на делување на 

училиштето и благовремено предлага акциски планови за подобрување во 

одредени подрачја или нивни сегменти. Директорот иницира и воспоставува 

продуктивна соработка со непосредната и пошироката заедница. Раководниот тим 

соработува во размена на идеи и разрешување на проблеми преку одржување на 

состаноци. Состаноците се водат според дневен ред. Информациите се даваат 

преку: огласна табла во наставничка канцеларија и писмена форма до субјектот. 

Од стручните органи во училиштето функционираат: Наставнички совет, 

Одделенски совет, Стручен актив на наставници од одделенска настава и Стручен 

актив на наставници од предметна настава. Надлежностите на овие стручни 

органи се утврдени со Статутот на училиштето. Нивните активности се планирани 

со Годишната програма за работата на училиштето. Сите постигања на директорот, 

Советот на родители и стручните органи се поткрепени со соодветна 

документација. Советот на родители се состои од по еден претставник од секоја 

паралелка избран од страна на родителите на училиштето. Советот на родители ги 

разгледува состојбите на успехот и поведението на училиштето и предлага мерки 

за нивно подобрување, врши други работи кои се од интерес за остварување на 

воспитно - образовната работа во училиштето. Советот на родители има свој 

Деловник и своја Годишна програма за работа. Седници се одржуваат еднаш 

месечно. На голем број седници се расправа по прашања предложени од 

родителските совети и се реализираат работилници. По потреба на седниците или 

работилниците се вклучуваат наставници и стручната служба. Во структурата на 

раководењето на училиштето, поради природата на работата има поголема 

застапеност на жени отколку на мажи.  

 

 

- Процедура за 

следење на работата 

на Тимот за 

подобрување на 

квалитетот на работата 

и самоевалуацијата на 

училиштето  

- Инструмент за 

самопроцена на 

потребите за 

професионално 

усовршување 

- Анкетен прашалник со 

директор 

- Кодекс за 

однесување на 

наставниците  

- Развој и стручно 

усовршување на 

вработените  

- Мерки за 

подобрување на 

квалитетот на 

работата на 

училиштето  
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4.2.1 Јасност и 

соодветност на 

целите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Процедури за 

креирање на 

училишна политика 

 

Училиштето во креирање на училишната политика се раководи од визијата и 

мисијата предвидена во Годишната програма. Целите на училиштето се во 

согласност со целите на државната и локалната образовна политика. Тие се 

прецизни и јасни и се фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата, 

ставајќи го акцентот на учењето и поучувањето, како и на подобрување на 

квалитетот на наставата и подобрувања на постигањата на учениците. 

Вработените, родителите, учениците и локалната самоуправа активно учествуваат 

во креирањето на целите, начелата и вредностите на училиштето и училиштето ги 

запознава со нивното остварување и подобрување, но исто така и ги мобилизира 

да работат на остварување на целите, земајќи ги секогаш во предвид мислењата 

на родителите и учениците. Училишниот одбор се вклучува во креирањето на 

училишната политика преку поддршка на сите активности, семинари и обуки кои се 

планирани и изведени во училиштето. Инструменти за следење на напредокот и 

реализирањето на активностите се: редовни извештаи, анализи и информации од 

увиди и други показатели за постигнатите резултати на сите полиња во воспитно 

образовниот процес.  

 

Во нашето училиште се гради здрава училишна клима, која овозможува и 

поттикнува максимален развој и напредок на сите субјекти. Училиштето води 

политика за поддршка на учениците со различни способности и предиспозиции, а 

сите наставници се поттикнуваат на континуирано професионално усовршување и 

имаат еднакви можности за вклучување во проекти, обуки и семинари. 

Ефективната политика во училиштето обезбедува основа за реализирање на 

конкретни акции за постигнување на плановите. Таа им дава на наставниците и 

останатите вработени насока за делување и остварување на нивните специфични 

улоги во училиштето. Директорот се појавува како иницијатор и поттикнувач на 

процесот за обликување и креирање на училишната политика, во кој активно 

учествуваат учениците, родителите и наставниците. Најважно е тоа што 

училишната политика на ООУ „Лазо Трповски“ обезбедува обединет пристап на 

најголемиот дел од вработените во остварувањето на воспитно - образовната 

 

 Процедура за 

следење на работата 

на Тимот за 

подобрување на 

квалитетот на 

работата и 

самоевалуацијата на 

училиштето  

 

 Инструмент за 

самопроцена на 

потребите за 

професионално 

усовршување 

 

 Анкетен прашалник 

со директор 

 

 Кодекс за 

однесување на 

наставниците  

  

 Кодекс на 

однесување на 

учениците  

 

 Годишна програма за 

работа на 

училиштето  
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работа и овој пристап е единствен и оригинален за ова училиште. 

Училишната политика покрива широк опсег на области кои се од есенцијална 

важност за различните субјекти во училиштето. Од тоа произлегуваат повеќе 

категории на политики како на пример: 

Политики за безбедност и здравје на учениците 

- Политика за ненасилство 

- Политика за грижа за здравјето и исхраната на учениците 

- Политика за одржување на хигиена 

- Политика за безбеден пристап до интернет 

- Политика за безбедно користење на фотографиите на учениците 

- Политика за однесувањето и дисциплината на учениците 

- Политика за евакуирање во случај на опасност  

- Политики поврзани со учењето и наставата 

- Политика за следење и оценување на учениците 

- Политика за промовирање на постигањата на учениците 

- Политика за еднакви можности 

- Политика за почитување на различностите 

- Политика за родова еднаквост  

- Политики поврзани со работата на училиштето 

- Политика за доверливост 

- Политика за навремени исплати 

- Политика за промовирање на постигањата на наставниците 

- Политика за заштита на податоци 

- Политика за архивирање на училишната документација  

- Политики поврзани со водењето и менаџирањето 

- Политика за вклучување во Професионални заедници за постојано учење 

- Политика за изведување на самоевалуација 

- Политика за активна вклученост во развојно планирање 

- Политика за развивање на професионална свест и одговорност 

- Политика на високи очекувања и посветеност на училиштето 

- Политика за промовирање на настаните и достигнувањата на училиштето 

- Политика за следење на постигањата на наставниците и давање на повратна 

 Самоевалуација 

 

 Процедура за 

обезбедување 

материјални 

средства за 

ученици од 

социјално 

загрозени семејства  

 

 Училишна политика 

за превенција и 

справување со 

насилство во 

училиштето(регулат

иви и безбедносни 

механизми)  

 Политика за 

вреднување и 

промовирање на 

етничките, 

културните, 

верските и 

социјалните 

разлики на 

учениците 

 Правилник за 

педагошки мерки и 

за видовите 

пофалби и награди 

на учениците во 

ООУ„Лазо 
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информација и инструктивна помош 

- Политики поврзани со заедницата 

- Политика за прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 

- Политика за грижа за учениците од социјално загрозени семејства 

- Политика за реализирање на хуманитарни акции 

- Политика за градење на соработка со заедницата (медиуми, институции, 

соседи, други училишта, невладини организации...) 

- Политики поврзани со заштита на околината 

- Политика за рационално користење на енергијата 

- Политика за образование за граѓанско општество 

- Политика за Еко - училиште 

 

Политиката на училиштето како збир на сите посебни политики постојано се 

истражува, надополнува и надградува низ интеракцијата помеѓу директорот, 

наставниците, стручната служба, персоналот, учениците, родотелите и 

надворешното опкружување, секако во согласност со промените на законската 

регулатива. Креирањето и обликувањето на политиките е евидентно од дискусиите 

односно записниците на Советот на родители, Училишниот одбор, Наставничките 

совети, Советите на одделенски и предметни наставници. Политиките се 

согледуваат од бројните пишани процедури, упатства, правилници и како пишани 

политики во форма на посебни документи. 

- Политика за прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 

Оваа политика на позитивно вреднување и промовирање на етничката, културната, 

верската и јазичната разноликост во училиштето и заедницата, овозможува да се 

синхронизираат училишната политика и секојдневната пракса преку која се 

рефлектираат културните, јазичните и религиозните различности и им се 

овозможува на учениците целосна вклученост, постигнување на образовните цели 

и развивање на вештини и знаења за активна вклученост во граѓанското 

општество. 

Преку мултикултурната едукација во училиштето учениците учат да ја почитуваат 

сопствената и културата и традицијата на другите етнички заедници во Р.С. 

Македонија, без оглед на која етничка група и припаѓаат и на кој јазик ја посетуваат 

Трповски“  

 

 Процедура за 

превенција и 

регистрирање 

појава на 

алкохолизам, 

пушење, 

конзумирање 

наркотици  

 Програма за 

превенција од 

заразни болести 

 Развоен план на 

училиштето  

 

 Акциони планови 

 

 Анкетен прашалник 

со директор, 

стручна служба, 

наставници, 

родители, ученици 

 

 Записници од УО, 

Совет на родители, 

Наставнички совет 

 Процедура за 

идентификување на 

образовните 

потреби на 

учениците  
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наставата. Во контекст на ова, а и заради регулирање на проблематиката за 

унапредување на правата на детето, како и начелото за недискриминација на 

децата, донесена е и Политика за вреднување и промовирање на етничките, 

културните, верските и социјалните разлики на учениците. Училиштето 

обезбедува еднакви можности и услови за напредок и ги почитува правата на 

децата без оглед на етничките културните, верските и социјалните разлики. 

Во училиштето е донесен Кодекс на однесување, кој ги содржи правата и 

обврските на учениците, родителите и вработените во училиштето во однос на 

дисциплината, редовноста, чување на инвентарот, правила на однесување во 

училиштето. 

За учениците кои не ги почитуваат училишните правила како и своите соученици 

или вработени во училиштето се применуваат педагошки мерки предвидени со 

Законот за основно образование. 

За ваквите политики се информирани сите заинтересирани субјекти преку 

извештаи и состаноци со субјектите. 

Училиштето на своите ученици им дава морална, но и материјална поддршка за 

оние ученици кои доаѓаат од социјално загрозени семејства преку донирање од 

страна на соученици, родители, вработните, како и преку организирање на 

хуманитарни акции во вид на саеми, собирни акции на облека, храна, акции во 

соработка со општина „Карпош“,  доделување бесплатни списанија во соработка 

со „Просветно дело“, донации од НВО, фирми од локалната заедница итн. 

Изработена е процедура за обезбедување материјални средства за ученици од 

социјално загрозени семејства. Учениците секогаш имаат каде да се обратат за 

помош и консултации кога им е потребно. Наставниците, педагогот, психологот и 

директорот секогаш се подготвени и отворени за соработка преку индивидуални 

разговори и средби со претседателствата на одд. заедници. 

Се води политика за превенција и разрешување на конфликти во училиштето. 

Наставничкиот совет има донесено документ со регулативи и безбедносни мерки 

за превенција и справување со насилство во училиштето, во кој се предвидени 

мерки за санкционирање на насилничкото однесување на учениците пропишани во 

Правилникот за педагошки мерки, забрана на насилничко однесување од страна 

на наставникот, поголема контрола, соработка помеѓу сите субјекти (ученик-

 

 Процедура за 

следење и контрола 

на водењето на 

педагошката 

евиденција и 

документација во 

одд. и предметна 

настава 

 Интерна процедура 

за следење на 

реализацијата на 

дополнителна, 

додатна и слободни 

активности на 

учениците  

 

 Процедура - 

упатство за 

наставници за 

планирање и 

изработка на 

програми за работа 

со надарени и 

талентирани 

ученици 

 

 Акциски планови – 

годишни програми 

за работа 
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наставник-родител), едукативни часови и промовирање знаења и вештини за 

ненасилство. Може да интервенира и УО преку методи на преговарање и 

посредување. 

По потреба се вклучуваат и соодветни институции: Завод за ментално здравје, 

Центар за социјални грижи, МВР, НВО. Во нашето училиште се води и политика за 

унапредување на здравјето и здравствена заштита на учениците. Училиштето има 

изработено и програма за превенција од заразни болести според која се 

предвидени предавања од стручни лица, соработка со Институтот за јавно 

здравство, редовни систематски прегледи на вработените, вакцинирање, 

соработка со Пакомак, одржување на хигиената во тоалетите и работните 

простории, работилници, донесување на Кодекс за хигиена, подигање на свеста на 

кај учениците и вработените во однос на хигиената во училиштето. Се изведуваат 

предавања за здравствена заштита кои ги реализираат медицински лица, матични 

лекари и стоматолози, наставниците на нивните часови, организирани предавања 

од локалната заедница, Црвениот крст, Медицина на трудот, Министерството за 

здравство. Донесена е процедура за превенција и регистрирање појава на 

алкохолизам, пушење, конзумирање наркотици во која се предвидува одржување 

работилници, стручни предавања од стручни лица од Центарот за јавно здравје, 

Црвен крст, НВО, редовно извршување на систематски прегледи, дежурање од 

страна на наставниците за време на одморите, индивидуални разговори со 

родители и ученици и советување, барање помош од стручни лица, едукација на 

наставниот кадар и родителите. 

За учениците со различни потреби и предиспозиции се применува 

индивидуализиран пристап, се планираат и одржуваат часови за дополнителна, 

додатна настава, слободни ученички активности, организирани работилници. 

Изработена е процедура за идентификување на образовните потреби на 

учениците, според која на советите на одд. и предм. наставници при анализата на 

воспитно-образовните резултати по одделенија наставниците ги идентификуваат 

учениците кои ја совладале програмата и имаат потреба од проширување на 

нивните знаења за кои се организира додатна настава и ученици со потешкотии во 

учењето за кои се организира дополнителна настава. Понатаму се следат 

постигањата на овие ученици. Изработена е и интерна процедура за следење на 
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реализацијата на дополнителна, додатна и слободни активности на учениците. За 

надарените ученици покрај примената на посебни методи за работа, училиштето 

во согласност Законот за основно образование и Статутот на училиштето им дава 

можност за забрзано напредување во наредно одделение - акцелерација. 

Изработена е процедура – Упатство за планирање и подготовка на индивидуални 

програми за работа со надарени и талентирани ученици. 

 

 

 

Индикатор 

за квалитет 

4.3. Развојно планирање 

 

       Констатирана состојба 

Извори на 

податоци 

 

 

 

4.3.1 Цели на 

развојно 

планирање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целите на развојното планирање на училиштето се адаптирани на подобрување 

на квалитетот на воспитно-образовниот процес и тие придонесуваат за 

подобрување на севкупните состојби во училиштето.  

Органите и телата во училиштето активно се вклучени во креирањето на 

училишната образовна политика. Директорот на училиштето и стручната служба 

се одговорни за организацијата и реализацијата на Годишната програма за работа 

на училиштето.  

Стратегиите и процедурите кои се користени во процесот на самоевалуација и 

развојниот план на училиштето ги имаат идентификувано соодветните приоритети 

и задачи. Планираните цели се прецизни и јасно ги отсликуваат мисијата, визијата 

и вредностите на училиштето и истите се имплементирани и во Годишните 

програми за работа на училиштето. При нивно поставување се вклучени 

наставниците, родителите, учениците и претставници од локалната заедница. 

Училиштето има акциски планови за поставените цели, доследно ги спроведува и 

има план за следење и евалуација на реализацијата на активностите. Училиштето 

ги информира наставниците, учениците и родителите за поставените цели, 

динамиката за нивно реализирање и постигнатите резултати. 

Во развојниот план се застапени четири стратешки цели кои се однесуваат на: 

професионален развој и стручно усовршување на кадарот, подобрување на 

квалитетот на наставата и постигањата на учениците, материјално – технички 

средства и инфраструктура. Во секоја стратешка цел се предвидени три до четири 

 

 

Самоевалуација и 

развоен план на 

училиштето; 

- Акциски планови за 

постигање на 

поставените цели; 

- План за следење и 

евалуација на 

реализацијата на 

Акциските планови; 

- Записници од органите 

и телата; 

- Анкети со наставници и 

родители; 

- Годишна програма за 

работа; 

- План за 

професионален 

развој; 
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4.3.2 

Професионален 

развој / стручно 

усовршување на 

кадарот  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Материјално –

технички средства 

 

развојни цели. Динамиката на остварувањето на развојниот план ја следат 

директорот, Училишниот одбор и координаторите на училишните тимови според 

планови за следење и евалуација.  

 

 

 

 

 

 

Училиштето континуирано ги идентификува потребите за стручно усовршување на 

кадарот и има изготвено програма. Наставниците добиваат можност да 

учествуваат на семинари организирани од страна на БРО, проекти кои се 

спроведуваат од страна на домашни и странски организации. Училиштето има 

воспоставено систем за дисеминација на стекнатото знаење и континуирано ја 

следи примената на стекнатото знаење од усовршувањето. Наставниците имаат 

потреба од стручно усовршување за подобрување на стручните способности. 

Работата на наставниците - приправници ја следи ментор кој се одредува на 

Наставничкиот совет на училиштето за давање соодветната помош на 

приправникот. Наставниците стручно се усовршуваат преку екстерни семинари-

обуки, интерни семинари–обуки, реализација на отворени часови, стручни 

консултации пред и по одржувањето на часовите, преку реализација на состаноци 

на стручните активи. Сепак, наставниците сметаат дека недоволно е прецизиран 

Планот за професионален развој/стручно усовршување на кадарот и имаат 

проблем при изработка на своето лично досие за професионален развој; 

 

Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално-технички 

средства и континуирано ги планира и обезбедува согласно финансиските 

можности. Но, набавката во целост не ги задоволува реалните потреби. 

Наставните средства и помагала претежно се набавуваат преку донации, учества 

во проекти, како и од провизија од детски списанија. Потрошниот материјал за 

потребите на училиштето се набавува преку распишување на тендери и согласно 

тендерската документација се обезбедува потребниот материјал. Како последица 

- Извештаи од интерната 

евалуација; 

Пописни листи; 

Финансиски план на 

училиштето; 

Апликации на 

училиштето за 

обезбедување на 

средства од локалната 

самоуправа, заедница, 

донатори и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Увид во 

документацијата за 

набавка на стручна 

литература и наставни 

помагала, 

- Увид во 

документацијата за 

планирани и набавени 
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на дотраеност, како и застареност на информатичката техника, констатиран е 

голем недостиг од компјутери, како за учениците така и за наставниците.  

Постојните нагледни средства и опрема се во функција и оптимално се користат.  

Библиотеката располага со стручна литература, лектирни изданија и слободна 

литература, но потребно е нејзино постојано надополнување, како со стручна 

литература за подигнување на нивото на едукација на наставниот кадар, така и со 

нови лектирни изданија, со оглед на фактот дека програмата по македонски јазик 

во сите одделенија во делот на обработка на лектирите е променета. Се води 

библиотечна евиденција согласно критериумите на МОН. 

потрошни материјали 

 

 

Индикатор 

за квалитет 

 

4.3. Развојно планирање 

 

       Констатирана состојба 

Извори на 

податоци 

 

 

 

4.3.4 

Инфраструктура 

Училиштето континуирано го ревидира планот за подобрување на 

инфраструктурата и обезбедува сопствени и средства од донатори за наменско 

инвестирање во истата. Во моментот реновирани се санитарните јазли, училишната 

фискултурна сала, варосани се голем број училници, а направена е и нова 

отворена училница во која учениците можат да изведуваат настава на отворен 

простор, но исто така можат да организираат и забави. Училишниот двор е 

разубавен со нова трева. Училиштето има воспоставена соработка со локалната 

самоуправа и заедница во однос на подобрување на инфраструктурата.  

Училишниот објект е од тврда градба. Неговата вкупна корисна површина е 6 492 

м2. Располага со 14 училници, 8 кабинети ( хемија, биологија, географија, 

информатика, ликовно обр., музичко обр., техничко обр., математика ), фискултурна 

сала, библиотека, кујна и 7 административни простории ( директор, психолог, 

педагог, секретар, домаќин, 2 наставнички канцеларии ). Има вкупно 12 санитарни 

јазли. Има ПТТ врска, 2 интернет мрежи, громобранска мрежа, 8 хидранти, 11 ПП 

апарати.  

Училишниот двор има површина 65.511 м2 во кои има 2 спортски терени. 

Просторните капацитети се максимално искористени. Училиштето има 19 

паралелки, со ученици од прво до деветто одделение. Работата се одвива во една 

- Годишна програма 

- План за развој на 

училиштето, 

- Записници од просветна 

и санитарна инспекција, 

- Распоред на часови, 

- Соодветни документи 

за громобранска мрежа, 

ПТТ врска, интернет 

врска, ПП апарати. 
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смена и секоја паралелка има своја училница. Просторните услови може да се 

подобрат во насока од постоење на кабинети за наставниците, особено на 

наставниците од одделенска настава, кои немаат ниту еден кабинет, како и 

кабинети за нагледни средства. За непречено одвивање на наставата со користење 

на ИКТ, со оглед на фактичката состојба, односно на минималниот број на  

компјутери кои се во функција, потребно е оспособување на неколку посебни 

просторија за изведување на овие часови. 

 

 

Податоци собрани преку други методи (пр. прашалници, анкети, набљудувања...) 

Методи кои се користени 

за собирање на податоци 

Кој беше вклучен во 

собирање на овие 

информации? 

 

Кои информации се собрани? 

 Координатор- 

Лидија А. 

Стефановска 

 Од анализата на анкетниот прашалник за наставници кој беше спроведен кај 

наставниците од одделенска и предметна настава, констатирано е дека 

наставниците во нашето училиште се задоволни од работењето на директорот, 

неговото раководење создава услови за пријатна и креативна атмосфера за 

работење во колективот. Директорот има јасна визија за развој на училиштето 

согласно потребите на сите субјекти во училиштето. Директорот поседува важни 

карактеристики и интерперсонални вештини, како: праведност, способност за 

градење доверба, мотивирање и поттикнување, поседува личен кредибилитет и 

високо ниво на професионални компетенции, посветен е на работата. Учењето и 

постигањата на учениците се приоритет во неговите активности во училиштето. 

Одржува добри односи со учениците, вработените и институциите со кои 

соработува и објективно ги вреднува квалитетите на вработените и нивниот 

придонес во работењето на училиштето. 

 Сите наставници имаат еднакви шанси за вклучување во активности, проекти и 

професионално усовршување преку јавни и демократски начини и процедури. 

Информирани се за сите одлуки на УО. Училиштето води политика за поддршка 

на учениците со различни способности и предиспозиции.  

 Во училиштето најголемиот дел од наставниците користат современи методи и  

 

 Анкетен прашалник 

за наставници 

Дијана Петроска  

Розита Костова 

  

 

 

 

 
 

 
           Наставници 
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 Анкетен прашалник 

за наставници: 

Подобрување на 

раководењето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анкетен прашалник 

за родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

техники. Помал дел од наставниците сметаат дека во училиштето постојат 

реални можности за остварување на бараните резултати, а поголем дел од нив 

сметаат дека секоја година добиваат се повеќе задолженија, а се помалку 

можности да ги остварат и да уживаат во работата. 

Од извршената анализа на анкетниот прашалник,  (со цел подобрување на 

работата на директорот и менаџерскиот тим, квалитетот на училиштето и 

односите со јавноста воопшто) работата на директорот, според одговорите на 

наставниците, е оценета со висока оценка, како успешен, одговорен и 

амбициозен директор, со лидерски и организациони способности, којшто 

придонесува за издигнување на училиштето на уште повисок ранг во локалната 

заедница. Останатите членови на менаџерскиот тим професионално ја 

извршуваат својата работа и отворени се за соработка, при што мал дел од 

нив, според одговорите на повеќето наставници, треба да поработат на 

подобрување на својата комуникација со наставниците и учениците. 

 Според добиените резултати од анкетниот прашалник можеме да заклучиме дека: 

1. Родителите се вклучени во работата на училиштето и во градењето на 

училишната политика, слободни се да дадат коментари и предлози и истите да 

бидат прифатени и разгледани, училиштето сериозно ги сфаќа прашањата кои 

тие ги поткренуваат и се задоволни како училиштето во кое учат нивните деца 

секогаш се стреми да го подобри квалитетот на образование. Родителите се 

задоволни од работата на наставниците, ги почитуваат одлуките на 

наставниците во врска со напредокот на нивните деца, задоволни се од тоа 

колку наставниците се трудат да ги охрабрат и мотивираат своите ученици да 

работат повеќе. 

2. Родителите, според добиените анкетни резултати, ја согледуваат работата на 

наставниот кадар, залагањето и подобрувањето на квалитетот на наставата. 

Тие ја согледуваат ефективноста од работата на училиштето кое се 

рефлектира и врз самите ученици. Родителите воглавно се задоволни од 

работата на наставниците и од работата на директорот. Целокупниот развој на 

училиштето родителите го сметаат како успех на целиот стручен кадар вработен 

во училиштето. Работата на директорот е оценета како позитивна и одговорна. 
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 Прашалник за 

утврдување на 

капацитетот на 

директорот за 

имплементирање ан 

развојните промени- 

Интегрално-

корективна анализа 

на развојните 

промени 

 

 

 

 

 

 

 

 Анкетен прашалник 

за УО 

 

 

 

 Анкетен прашалник 

за ученици 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

УО 

 

 

 

 

 

 

              

 

Ученици 

 Според анализата на овој прашалник иновативните циклуси кои се остваруваат 

преку поодделните проектни активности се водат по методологија која води 

сметка за сите фази на процесот на имплементирање на новините. Во нашето 

училиште постојат посебни програми за реализација на проектите кои се 

усогласени со програмата на повисоките структури и ја следи политиката на 

системот. Постои документација, наведени се сите активности во врска со 

реализацијата на проектите. Директорот поседува јасна визија за 

унапредување и развој на училиштето, има поставено високи стандарди за 

квалитетот во работењето и истите ги споделува со сите вработени. Подготвен 

е за континуирано вложување во сопствената професионална надградба. Се 

залага за негување на колегијалноста, заедништвото, добрата клима во 

училиштето. Вложува постојани напори за подобрување на квалитетот на 

наставата, инфраструктура, наставни помагала... Утврдени се потребите за 

инфраструктурни промени, адаптации. Постои систем за вреднување и 

контрола на работењето. Постои политика на постојано поттикнување за 

иновирање на личната работа. Воспоставен е систем на ораганизациско учење 

преку интерни семинари и непосредно пренесување на знаењата. Воспоставен 

е систем за отворени дискусии и за комуникација кон надвор. Се води постојана 

грижа за условите за работа и работната околина: хигиена, естетика, греење... 

Училиштето посветува големо внимание на евалуацијата на процесите на 

работење. 

 Според анализата на анкетниот прашалник за УО, констатирано е дека во овој 

период УО има одржано околу дваесетина состаноци, кои ги свикува и 

организира претседателот. За одржување на состаноците членовите се 

информираат навремено, односно 3 дена пред одржувањето. Членовите на УО 

ги знаат своите права и одлуките ги донесуваат објективно и непристрасно, со 

гласање. На состаноците, по потреба, присуствува и директорот. При 

усвојувањето на предлог финансискиот план и годишниот финансиски извештај 

на седниците често има конструктивни забелешки и сугестии. За одлуките на 

УО информирани се сите вработени и родителите. Одлуките од УО се 

истакнуваат на огласна табла. 

 Учениците сметаат дека училиштето е безбедна средина за учење, имаат каде 
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 Набљудување 

 

 Разговор 

 

 Следење 

 

 

 

 

Чек листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

да се обратат секогаш кога за тоа имаат потреба. Наставниците им помагаат во 

учењето, правични се и пријателски настроени кон учениците, ги разбираат и 

секоја конфликтна ситуација ја решаваат заедно со учениците, педагогот, 

родителите, а по потреба и со директорката. На учениците им е дадена 

можност да ги реализираат своите индивидуални способности и им се 

овозможува учество на натпревари. Задоволни се од подобрените услови во 

училиштето со што се зголемува нивниот успех, мотивираност и задоволство 

што се дел од ова училиште. 

 На кратките состаноци - тимски брифинзи кои се случуваат скоро секојдневно, 

со наставниците се разменуваат информации и добиваат конкретни 

задолженија како на пример: организирање на посети на театар, кино, музеј, 

Зоолошка градина, ликовна изложба, соработка со НВО, полиција, Црвен Крст 

и сл., организирање и реализирање на набљудувања, информирање на 

учениците за здрава исхрана, изборот на пекарска работилница, информирање 

за изборот на осигурителна компанија и цената, организирање на интерни 

обуки и процедури за сертификација и професионален развој на учениците и 

други актуелни прашања. 

 Редовно се одржуваат состаноци на Совет на одделенски наставници и 

Наставничкиот совет на кои се реализираат планирани содржини: кратки 

предавања и потсетување на наставниците за критериумите на оценување и 

унапредување на оценувањето, разгледување, утврдување и анализа на 

постигнатите резултати на тримесечие, полугодие, крајот на учебната година. 

 

• При увидот на документацијата и правење на анализа на добиените резултати 

беше користена чек-листа. Ова се добиените резултати:  

 

- Дали целите во креирањето на училишната политика се јасни и соодветни? ДА  

- Дали постојат процедури за креирање на училишна политика? ДЕЛУМНО  

- Дали постојат цели за развојно планирање? ДА  

- Дали постои план за професионален развој/стручно усовршување на кадарот? 

НЕ  

- Дали училиштето располага со доволен број материјално-технички средства? 
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ДЕЛУМНО  

- Дали редовно се одржува инфраструктурата на училиштето? ДЕЛУМНО (според 

можностите)  

- Дали просторните услови (училници,кабинети, фискултурна сала, библиотека, 

канцеларии, санитарни простории, ходници) ги задоволуваат потребите за 

непречено изведување на наставата? ДЕЛУМНО  

- Дали просторните капацитети се во доволна мера искористени? ДА  

- Дали училиштето обезбедува доволно средства за планирање и набавка на 

потрошен материјал? ДЕЛУМНО  

- Дали постои план за набавка на наставни средства и помагала? ДЕЛУМНО  

- Дали се утврдени постапки со кои се обезбедува почитување на законската 

регулатива за финансиско работење на училиштето? ДА 
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Резултати 

Клучни јаки страни: 

 При раководењето во училиштето целосно  се почитува Законот за работни односи, Законот за основно образование, Законот 

за наставници и Статутот на училиштето 

 Постои добра соработка помеѓу директорот на училиштето, претседателот и членовите на Училишниот одбор; 

 При донесување на одлуки и решенија најчесто постои јасен консензус; 

 Доследно и навремено се спроведуваат донесените  решенија и одлуки;   

 При изготвување на Планот за развој и  Годишната програма за работа на училиштето се земаат во предвид материјално 

техничките, финансиските и човечките ресурси со кои располага училиштето, како и добиените резултати од спроведенета 

самоевалуација на училиштето; 

 Мислењето на учениците, во најголем број случаи, се зема во предвид при донесување  одлуки кои се однесуваат на 

учениците; 

 Континуирана соработка со родителите (Совет на родители); 

 Сугестиите на родителите, се почитуваат при донесување на важни одлуки и решенија во училиштето, во најголем број случаи; 

 Континуирана соработка со локалната самоуправа на општина Карпош, Биро за развој на образованието, МОН, Заводот за 

ментално здравје на деца и младинци, ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи и други институции; 

 Постои соработка помеѓу педагошко-психолошката служба и Наставничкиот совет, стручните активи и другите вработени; 

 Продлабочување на годишните програми на наставниците во согласност со потребите на учениците; 

 Вклученост на училиштето во многубројни проекти од различни области; 

 Успешна реализација на приоритетите планирани во Развојниот план 2016 – 2020 година. 

Слаби страни: 

 Недоволно прецизиран План за професионален развој/стручно усовршување на кадарот; 

 Училиштето не располага доволно со материјално технички средства за квалитетно одржување на наставата; 

 Нема соодветен кабинет за одделенска настава; 

 Бројот на компјутери не ги задоволува потребите за вкупниот број ученици во училиштето 

 Недоволна едуцираност на наставниците за работа со деца со посебни потреби. 
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Анализа на резултатите 

      Во нашето училиште се гради здрава училишна клима, која овозможува и поттикнува максимален развој и напредок на сите субјекти. Целите на училиштето се 

прецизни и јасни и се фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата, ставајќи го акцентот на учењето и поучувањето. Орган на управување е УО, кој е 

конституиран согласно законската регулатива и Статутот на училиштето. Работата на УО е јасно дефинирана со Деловникот за работа на УО. Изготвена е годишна 

програма за работа на УО. УО има воспоставено партнерски однос со раководниот орган и другите образовни структури, има јасна визија за управување и 

донесување правилни одлуки. Директорот покажува волја за промоција на најдобриот интерес на училиштето пред учениците, персоналот, родителите, заедницата 

и Одборот, промовирајќи позитивен став и комуникација меѓу сите субјекти. Поседува јасна визија за унапредување и развој на училиштето, има поставено високи 

стандарди за квалитетот во работењето. Подготвен е за континуирано вложување во сопствената професионална надградба. Се залага за негување на колегијалноста, 

заедништвото, добрата клима во училиштето. Вложува постојани напори за подобрување на квалитетот на наставата: инфраструктура, наставни помагала... Постои 

воспоставен систем за вреднување и контрола на работењето. Постои политика на постојано поттикнување за иновирање на личната работа, континуирано вклучување 

на наставниците во обуки и семинари за професионално усовршување и вклучување во проекти за подобрување на условите за реализирање на воспитно – 

образовниот процес. Воспоставен е систем на ораганизациско учење преку интерни семинари и непосредно пренесување на знаењата. Постои систем за отворени 

дискусии и за комуникација кон надвор. Се води постојана грижа за условите за работа и работната околина: хигиена, естетика, греење... Училиштето посветува големо 

внимание на евалуацијата на процесите на работење. Воспоставена е процедура за следење на наставниот процес, процедура за професионален развој и стручно 

усовршување на вработените преку која се врши следење на резултатите и постигањата на наставниците според однапред усвоени протоколи, процедура за 

обезбедување на нагледни средства, помагала, литература и потрошни материјали. Директорот континуирано го следи квалитетот на училиштето и донесува мерки за 

подобрување на квалитетот на работа преку воведување мерки за подобрување на квалитетот и воведување на процедура за следење на работата на тимот за 

подобрување на квалитетот на работа и самоевалуацијата на училиштето. 

Во училиштето се води политика за поддршка на учениците со различни способности и предиспозиции, идентификување на нивните потреби, овозможување на нивно 

напредување и следење на нивните постигања, како и обезбедување материјални средства за ученици од социјално загрозени семејства. Се води грижа за здравствена 

заштита и превенција од болести, насилство и разрешување на конфликти. Тоа се: Политики за безбедност и здравје на учениците, Политики поврзани со 

учењето и наставата, Политики поврзани со работата на училиштето, Политики поврзани со водењето и менаџирањето, Политики поврзани со заедницата, 

Политики поврзани со заштита на околината, Политика за прифаќање и промовирање на мултикултурализмот. Ваквите политики се регулирани со интерни акти. 

Во креирањето на училишната политика родителите се рамноправни партнери и се целосно вклучени во работата на училиштето. 

Во нашето училиште сите вработени се вклучени во процесот на развојно планирање, континуирано се ревидираат потребите, се врши анализа на актуелната состојба 

и се идентификуваат приоритетите за унапредување на воспитно – образовниот процес. 

Приоритети од ова подрачје кои можат да бидат вклучени во планот за развој на училиштето: 

 

 Изготвување Програма за професионален развој на вработените, вклучувајќи обуки за работа со ученици со посебни образовни потреби;  

 Изготвување Акциони планови за постигнување на поставените цели;  

 Изработка на План за следење и евалуација на реализираните Акциски планови;  

 Изготвување на детални Извештаи за остварена соработка со пошироката заедница;  

 Изработка на План за набавка на наставни средства и помагала;  

 Опремување на мултимедијална училница, опремена со ТВ, ЛЦД проектор, компјутери и др 
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РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНАТА АНКЕТА НА НАСТАВНИЦИ 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА „САМОЕВАЛУАЦИЈА, 2017/2018 и 2018/2019“ 

 

Прашалник број 1 

Прашалникот го пополнија 31 наставник, од кои 26 жени и 5 мажи. 

 

На прашањето „ Според вашето мислење, дали во училиштето сте третирани правично и еднакво?“, се согласуваат 14 ( 45,16% ) од 

наставниците, не се согласуваат 10 ( 32,25% ) од наставниците и делумно се согласуваат 7 ( 22,58% ) од наставниците. 

 

На прашањето „ Според вашето мислење, дали постои ефективна комуникација помеѓу Вас и раководството на училиштето?“ се 

согласуваат 11 ( 35,5 %) од наставниците, не се согласуваат 11(  35,5% ) од наставниците и делумно се согласуваат 9 ( 29%) од 

наставниците. 

 

На прашањето „ Дали учествувате во донесување на значајните одлуки во училиштето?“ се согласуваат 10 ( 32,25%)  од наставниците, 

не се согласуваат 3 ( 9,7 % ) од наставниците и делумно се согласуваат 18 ( 58% ) од наставниците. 

 

На прашањето „ Дали записниците од состаноците на училишниот одбор се објавуваат на огласната табла во училиштето?“ се 

согласуваат 16 ( 51,61%) од наставниците, не се согласуваат 8 ( 25,8% ) од наставниците и 7 ( 22,58 %) наставници одговориле  со 

понекогаш. 

 

На прашањето „ Дали доследно се спроведуваат донесените одлуки?“ се согласуваат 16 ( 51,61% ) од наставниците, не се согласуваат 

2 ( 6,45%) од наставниците, делумно се согласуваат 6 ( 19,35 % ) од наставниците и 7 ( 22,58 % ) од наставниците одговориле со „не 

знам“. 

 

На прашањето „ Дали сте информирани за училишниот буџет и трошоците “се согласуваат  13 (41,93%), делумно се согласуваат 10 

(32,25%)  не се согласуваат  8  (25,8)%. 

 

 

Прашалник број 2 
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Прашалникот го пополнија 100  ученици, од кои 50 момчиња и 50 девојчиња. 

На прашањето „Дали твоето моето мислење се зема во предвид при донесување  одлуки кои се однесуваат на учениците “ се 

согласуваат 50 (50 %) , делумно се согласуваат 21 (21 %) и не се согласуваат 29 (29 %). 

 

Прашалник број 3 

 

Прашалникот го пополнија 100 родители, од кои  50 мажи и 50 жени. 

На прашањето „ Дали се почитуваат вашите сугестии при донесување на важни одлуки и решенија во училиштето“, се согласуваат 50 

(50 %), делумно се согласуваат 25 (25 %) а  не се согласуваат 25 (25%). 

 

 

 

ИНТЕРВЈУ СО ДИРЕКТОРОТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА „САМОЕВАЛУАЦИЈАТА“ 

 

На прашањето: “ Кој е одговорен за годишното планирање и дали постојат активности за долгорочно планирање во училиштето?“, 

директорот  одговори  дека годишното планирање редовно се изготвува. Одговорен за изготвување на годишната програма за работа 

на училиштето е директорот, а во истата земаат учество стручните соработници, одговорните наставници на стручните активи, 

училишните организации и др. Посебен акцент се става на планирањето на активностите од компонентите на новите проекти и 

изготвување на акциони планови за истите. Изработен е развоен план кој во најголем дел е реализиран. Се изработуваат долгорочни 

и годишни планови и програми за потребните инфраструктурни зафати во училиштето, како и програми за соработка со локалната 

средина. 
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 5.1 Интерни односи со јавноста 
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  5.  Самоевалуација на училиштето:                                                 Петто  подрачје: Комуникации и односи со јавноста 
Прегледани документи Собрани информации 

 5.1 Интерни односи со јавноста 

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 
Е-дневник 
СМС Пораки 
Веб страна на училиштето 
Билтени, писма, флаери, весници, 
летоци, брошури, огласни табли, 
фотографии, видео записи, 
ученички алманах 
Лични средби 

Училиштето креира партнерски однос со сите чинители на локално, регионално и национално 
ниво. 

Интерната комуникација во училиштето се реализира преку одржување на Наставнички и 
Одделенски Совети на кои се презентираат извештаи за постигањата, редовноста и поведението 
на учениците, се споделуваат информации за проектите и активностите во кои е вклучено 
училиштето. 

Одделенските и предметни наставници преку своите стручни активи разменуваат информации, 
споделуваат искуства, се информираат за промените во воспитно-образовниот систем кои 
произлегуваат од надлежните институции. 

Училиштето по пат на соопштенија, огласни табли, флаери, плакати, билтени навремено ги 
информира учениците за целокупниот воспитно образовен систем и разновидни културно- 
општествени активности и ги анимира за учество во истите. 

На почетокот на учебната година преку брошура родителите на учениците имаат можност 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. 

Ученичката заедница согласно програмата за работа најмалку еднаш во месецот одржува 
состаноци и работилници на различни теми. Претстедателите 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 
учениците и да ги развијат комуникативните компетенции на релација ученик- наставник и ученик-
ученик. 

Училиштето редовно ги информира родителите/старателите, за целокупната воспитно-образовна 
работа на училиштето и во согласност со тоа развива цел спектар на форми со кои тоа ќе го 
реализира. 

По пат на анкети и прашалници училиштето ги испитува ставовите на учениците и 
родителите/старателите во врска со животот и работата на училиштето и ги зема во предвид 
нивните мислења и сугестии. 

Училиштето одржува редовна комуникација со родителите/старателите на учениците преку: 
Советот на родители, редовните родителски состаноци,eлектронскиот дневник, отворените 
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 5.1 Интерни односи со јавноста 

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 
Е-дневник 
СМС Пораки 
Веб страна на училиштето 
Билтени, писма, флаери, весници, 
летоци, брошури, огласни табли, 
фотографии, видео записи, 
ученички алманах 
Лични средби 

Училиштето креира партнерски однос со сите чинители на локално, регионално и национално 
ниво. 

Интерната комуникација во училиштето се реализира преку одржување на Наставнички и 
Одделенски Совети на кои се презентираат извештаи за постигањата, редовноста и поведението 
на учениците, се споделуваат информации за проектите и активностите во кои е вклучено 
училиштето. 

Одделенските и предметни наставници преку своите стручни активи разменуваат информации, 
споделуваат искуства, се информираат за промените во воспитно-образовниот систем кои 
произлегуваат од надлежните институции. 

Училиштето по пат на соопштенија, огласни табли, флаери, плакати, билтени навремено ги 
информира учениците за целокупниот воспитно образовен систем и разновидни културно- 
општествени активности и ги анимира за учество во истите. 

На почетокот на учебната година преку брошура родителите на учениците имаат можност 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. 

Ученичката заедница согласно програмата за работа најмалку еднаш во месецот одржува 
состаноци и работилници на различни теми. Претстедателите 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 
учениците и да ги развијат комуникативните компетенции на релација ученик- наставник и ученик-
ученик. 

Училиштето редовно ги информира родителите/старателите, за целокупната воспитно-образовна 
работа на училиштето и во согласност со тоа развива цел спектар на форми со кои тоа ќе го 
реализира. 

По пат на анкети и прашалници училиштето ги испитува ставовите на учениците и 
родителите/старателите во врска со животот и работата на училиштето и ги зема во предвид 
нивните мислења и сугестии. 

Училиштето одржува редовна комуникација со родителите/старателите на учениците преку: 
Советот на родители, редовните родителски состаноци,eлектронскиот дневник, отворените 



 родителски средби и индивидуалните разговори на покана од наставникот и самоиницијативно од 
родителот/старателот. 

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. 

На редовните родителски средби се информираат родителите за наставните и воннаставните 
активности, начинот на реализација, следење и вреднување на учениците заведено во  
евидентни листови. 

Отворените родителски средби се за унапредување на комуникацијата на релација родител- 
наставник-ученик. 

На индивидуалните средби наставниците им даваат јасни и конкретни напатствија на  
родителите како најдобро да им помогнат на своите деца во процесот на учење. 

Родителите на сите ученици кои имаат три и повеќе слаби оценки, десет и повеќе неоправдани 
изостаноци над сто оправдани изостаноци како и на учениците кои манифестираат несооодветно 
однесување согласно законот се покануваат на советување кое што го води психологот на 
училиштето. 

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 Веб страната на училиштето редовно се ажурираат податоците за работата и тековните 
активности кои се одвиваат во училиштето. Таа е достапна за родителите како и за сите 
заинтересирани лица или институции. 

Родителите се влкучени во животот и работата на училиштето преку активно учество во 
проектните активности што се спроведуваат во училиштето како што се активностите во рамките 
на проектот ,,Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем,, , 
,,Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието,,уредување на училиште со(Клуб 
фонтана – отворена училница, ,посети на институции,проект Беит,. Во рамките на 
професионалната ориентација на учениците, родителите земаат учество преку одржување на 
презентации и запознавање со карактеристиките на оредени професии, струки и занимања. 

Училиштето поттикнува и неформално дружење помеѓу наставниците, учениците и нивните 
родители/старатели преку ангажман во организацијата на училишните акции и проекти како на 
пр.:„ Десетка за Карпош , „ Хуманитарни акции за социјално загрозени семејства“, „ Новогодишен 
базар,,Карпош има талент,Спортски,ликовни и музички манифестации и сл. 
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 5.2 Екстерни односи со јавноста 

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 

-Ученици од ООУ „Лазо Трповски“ освоија награда на Меѓународниот училиштен натпревар за 

воздушен и вселенски сообраќај 2018 кој годинава се одржа во Берлин, Германија. Заедничкиот 
проект изготвен од вкупно 40 ученици од 3а, 4а и 4б одделение „Патуваме во вселената“ беше 
координиран од училиштен тим составен од шест наставници во својство на ментори: Оливера 
Маџоска, Александра Неделковска-Петровска, Розета Сугарева, Јагода Ололовска, Олгица 
Каскаревска и Стефан Симовски. Проектот на учениците од ова скопско училиште се пласира 
помеѓу десетте најдобри проекти на натпреварот и за својот пласман наградените добија 
соодветни дипломи и прикладен трофеј (автентичен модел на авион Ербас Белуга во размер 1:2 
- - Учениците од шесто одделение на ООУ „Лазо Трповски“ Лавинија Волнаровска и Томислав 
Јовановски се пласираа во финалето на 10. меѓународен литературен фестивал на детската 
поезија на мајчин јазик „Дечје царство“ во Бања Лука, Босна и Херцеговина. Тие се 
натпреваруваа во конкуренција со преку 4000 нивни врсници од основните училишта од: 
Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Македонија кои напишаа повеќе 
од 6000 песни). 
- Тројца ученици од ООУ „Лазо Трповски“ на 8. Меѓународен училиштен литературен натпревар 
во Берлин, Германија, на тема „Аладин, волшебната ламба и јас“ што го организира „Германскиот 
центар за сказни“ од Берлин, во соработка со Министерствата за образование на Германија, 
Австрија и Швајцарија за пласманот во финалето од страна на петчленото стручно жири беа 
наградени со соодветни пофалници. 

Предметниот наставник по историја Елена Јовановиќ   на  31.10.2018 година 

учествуваше  на  проектот  ,,БЕИТ,,Основната  идеја  на  овој  проект  е   Еврејските 

Фотографии и видео записи гробишта во Битола да се преуредат како Меморијален парк на Евреите во Монастир/Битола со 

Плакати и билборди што ќе се заштити историското наследство на Еврејската заедница која опстојуваше во Битола 

над 5 века и ќе се спречи понатамошната ерозија на оголената локација. 
  Меморијалниот парк ќе стане нова културна и урбанистичка атракција за сите љубители од 
 земјата и светот, Истовремено во рамките на овој проект наши ученици учествуваа со 
 изработка на кратки филмови кои беа презентирани на 31.10.2017 во Музејот на македонската 
 борба. Од 18-23 октомври 2018 година 16 наши ученици од 8 и 9 одделение под менторство на 
 предметниот наставник по англиски јазик Виолета Георгиевска учествуваа на меѓународниот 

 филмски  фестивал,,ЏИФОНИ  МАКЕДОНИЈА,, Целта на фестивалот „Џифони Македонија“ 

  е преку богата програма и активности неформално да влијае врз едукацијата на младите во 

  областа на филмот и културата, да ги потенцира естетските вредности на филмот, а преку 

  дискусии на темите од филмовите ќе се поттикнат да ги развиваат способностите за дебатирање. 

 -  
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МЕДИУМСКА ПРОМОЦИЈА И 
АФИРМАЦИЈА  
НА УЧИЛИШТЕТО 

 

 

 
 
МЕДИУМСКА ПРОМОЦИЈА И АФИРМАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
 
 
- - Гостување на наши ученици на емисијата ,,Голем одмор,, 4.02.2018 - Македонска радио 
телевизија  со промоција на таленти и надарени ученици по литература,музички 
таленти,инструменталисти,наградени ученици на натпревари по хемија,математика,биологија и 
природни науки 
- - Гостување на менторот Стефан Симовски во врска со меѓународните проекти 
организирани во Берлин и Токио на повеќе медиуми,Телма,Сител,Македонски радио,повеќе 
портали 
- - Гостување на наши ученици и одговорниот наставник по историја на Телма,Канал 
5,Македонска радио телевизија во врска со проекто Беит,потоа ,,100 години Требениште,и 
филмот на оваа тема кој доби награда – мај 2018 
- - Гостување НА НАШИ УЧЕНИЦИ НА тв АЛФА по повод еколошкиот меѓународен 
натпревар во Хамбург – ментори Даниела Радевска и Стефан Симовски 
- - Медиумска масовна покриеност на проектот БУЛИНГ – 2018 ,афирмација и промоција на 
активности и проекти на тема,,Стоп на насилство во училиште,, под менторство на одделенски 
наставник Јана Филипова Стојанова 
- - Гостување на предметниот наставник по англиски јазик Татјана Бошковиќ со седум 
ученички од 9 одделение по посетата на Париз каде што учествуваа на проектот ,,She runs,, со 
поддршка на невладината организација Такт – март 2019 
- - Промоција на деца таленти – најдобар спотрист Јана Атанасовска – првак во јуниорска 
селекција –скијање во  Република Северна Македонија за 2019 година – гостување на 
МТВ,Сител и А1 он порталот како и во рубриката Карпош таленти во општинскиот весник Карпош 
ин 
- - Огромна медиумска покриеност и афирмација на училиштето во врска со 
реконструирањето на дворната површина во нашето училиште и пренамена на истата во 
Отворена училница Фонтана,заеднички проект на ученици,наставници и родители под 
менторство и идеја на педагогот на училиштето Рената Поповска со особен акцент на донациите 
од родителите и крајната цел – да се создаде нешто ново,иновативно,креативно,едукативно –
САМИ без да чекаме некој друг да ни го направи – февруари – април 2019 година(просторот се 
користи за настава на отворено,тука за прв пат се организираше полуматурската забава наместо 
во кафеана,тука се држат обуки,работилници,слободни активности и сл 
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Методи кои се 
користени за 
собирање на 

податоци 

Одговорни за 
собирање на 
информации 

 
Собрани информации 

 Прашалник за 
наставници 

Рената Поповска 
Александра 
Н.Петровска 
Стефан Симовски 
Вера Врзел 
 

 

Анкетирани се вкупно 34 наставници од кои 30 –ж и 3 – м. 
На прашањето „Набројте неколку форми на комуникација и односи со 
јавноста преку кои се промовираат достигнувањата на училиштето“ 
значителен број – 11 наст. (25,19%) одговориле дека достигнувањата на 
училиштето се промовираат преку разни проекти, организирани 
хепенинзи, приредби, изложби и сл. Исто толку - 11 наст. (25,19%) 
сметаат дека промовирањето е преку разни електронски медиуми (Web 
страна на училиш. ), печатени форми (монографии, училишен весник) и 
TV емисии . 
5 наст. (11.90%) ги набројуваат сите овие форми, за 3 наст. (7,14%) тоа 
се натпреварите, а 12 наст (28.57%) не одговориле на прашањето. 

 Прашалник за 
родители 

Рената Поповска 
Александра 
Н.Петровска 
Стефан Симовски 
Вера Врзел 
 

На прашањето “Како родител задоволен/на сум од медиумската 
афирмација на училиштето,добиени се следниве резултати 

Не се согласувам 2(2,10%) 

Делумно се согласувам 35(36,80%) 

Се согласувам 58(61,10%) 
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Резултати: 

 
Клучни јаки страни 

 
 Постои взаемна и добра комуникација помеѓу наставниците, родителите и учениците 

 Училиштето има партнерски однос со сите чинители на локално, регионално и национално ниво 

 Училиштето има изградено углед кој е препознатлив креативната енергија,по квалитетот на работа и постигањата 
на учениците 

 Со резултатите од својата работа училиштето има влијаниe врз јавното мислење како училиште кое има 
креативен и иновативен пристап во наставниот и воннаставниот процес 

 Редовно се ажурира web страната на училиштето со сите потребни информации и фотографии 
 
 

 
Слабости 

 Недостиг од информации за успехот на учениците од нашето училиште во средните училишта 

 Креирање и печатење на училишен весник и училишна радио станица 
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5.  Самоевалуација на училиштето:                                               Петто  подрачје: Комуникации и односи со јавноста 

Анализа на резултатите: 
 

Политиката на јавност и транспарентност е трајна определба на училиштето, а изворите на информации се познати и достапни на сите 
заинтересирани целни групи.Анализата на добиените податоци од прашалниците за наставниците и родителите, како и од прегледаните 
документи покажа дека во училиштето постои добро регулирана интерна комуникација на релација наставник – ученик, ученик – ученик и 
наставник-родител. 
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 проектни активности од различен карактер. Од интервјуто со 
директорот, наставниците и стручни соработници произлезе заклучокот дека E-mail комуникацијата со родителите/старателите како форма на 
соработка, иако овозможува брза размена на податоци, недоволно се практикува како од страна на наставниците, така и 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. 

Постигањата на учениците училиштето ги промовира 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 преку најразлични форми на културно – образовни активности , а особено е значајна соработката 
во рамките на професионалното информирање и ориентирање на учениците. Единствено недостасуваат информации за успехот на нашите 
ученици , запишани во средните училишта од градот . 

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.На тој начин овозможува стекнување 
доверба, создавање добра волја и поволно мислење како член на заедницата. 

 
Приоритети 

 

 Поголема медиумска поткрепеност на организирани и спроведени активности во училиштето 
 Креирање и печатење на училишен весник и училишна радио станица 
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ПОДРАЧЈЕ  6. Училшна клима и култура  
 
Членови на работна група 
 
одговорен за подрачјето: Мира Костовска 
                                          Јана Ф. Стојанова 
                                          Маре  Мановска 
                                          Елена Угриновска 
                                              Виолета Георгиевска 
 
 



 

6.  Самоевалуација на училиштето:                                                         Шесто подрачје: Училишна клима и култура 

Индикатори за квалитет во рамките на подрачјето : 
 
6.1   Училишна клима и односи во училиштето 
Теми : 

 Углед/имиџ на училиштето 
 Кодекс на однесување  
 Училишна клима 
 Поведение и дисциплина во училиштето 
 Партиципација на учениците во решавањето проблеми и донесувањето на  одлуки 

 
6.2  Еднаквост и правичност 

Теми : 
 Познавање на правата на децата; 
 Еднаков и правичен пристап на сите ученици; 
 Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 

 
6.3 Севкупна грижа за учениците 
Теми : 

 Заштита од физички повреди и елементарни непогоди; 
 Превенција од насилство 
 Заштита од пушење, алкохол и дрога 
 Квалитет на достапна храна 
 Подршка на учениците со телесни пречки во развојот 
 Грижа на учениците од социјално загрозени семејства 

 
6.4 Здравје 
Теми : 

 Хигиена и заштита од болести 
 Грижа за учениците со здравствени проблеми 

 
6.5 Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 
Теми : 

 Пружање помош при изборот на занимање / понатамошно образование  
 Грижа за учениците со емоционални проблеми 



 
 

6. Самоевалуација на училиштето:                                                                       Шесто подрачје: Училишна клима и култура 

 
6.1   Училишна клима и односи во училиштето                                 

Теми: Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

Углед/имиџ на училиштето 

 

ООУ ,, Лазо Трповски,, е препознатливо по 
квалитетот на работата на наставниците и по 
угледот кој го ужива од страна на родителите и 
останатите заинтересирани структури во 
општеството. Имено, главните правци на 
работење на училиштето произлегуваат од 

мисијата и визијата на училиштето. 
Мисијата на нашето училиште : 
ИНОВАТИВНА  НАСТАВА, РАБОТНА СРЕДИНА И 
УЧИЛИШНА  КЛИМА ВО КОЈА ПРИОРИТЕТ Е 
ИНДИВИДУАЛНАТА ЕФИКАСНОСТ, 
ОТВОРЕНОСТ, КВАЛИТЕТ И КРЕАТИВНОСТ ВО 
СИТЕ НАСОКИ , ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА 
КОМПОНЕНТА  СО ПРИМЕНА НА 
НАЈСОВРЕМЕНИ МОДЕЛИ НА РАБОТА ,  
ОРГАНИЗИРАНА НАСТАВА СО 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ПРОЕКТИ И 
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ 

Визија – СОВРЕМЕНА, ТРАНСПАРЕНТНА, 

СТИМУЛАТИВНА И БЕЗБЕДНА СРЕДИНА СО 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ. 
 Во училиштето се спроведува воспитување и 
образование во духот на толеранција и 
почитување на културните, верските, половите 
разлики и разликите во способностите на 
учениците. 
Наставата професионално се изведува при што се 
користат современи техники и наставни 
материјали, се достигнуваат високи резултати и 
успеси, па училиштето ужива добар имиџ во 
општината. Поголем дел од вработени се грижат 

за висок квалитет во извршувањето на своите 

 Интервју со наставници, родители 
и ученици 

 Структура на паралелките 

 Педагошка евиденција и 

документација во однос на 

вклученост на учениците во 

воннаставните активности 

 Дневник за работа на стручна 

служба 

 Извештај за работа на училиштето 

( полугодишен и годишен ) 

 Записници од Совет на родители 

и родителски средби 

 Анкетни прашалници                      

(наставници, родители,ученици ) 

 Записници од совет на 

одделенски наставници 

 Записници од совет на предметни 

наставници 



задачи. Наставниот кадар ужива респект кај 
учениците и родителите, а учениците и родителите 
се чувствуваат прифатено и добредојдено во 
училиштето. 
Училиштето е обезбедено од страна на Агенција 
за обезбедување ,, Роте” а за време на малите и 
големите одмори има по двајца дежурни 
наставници во речиси сите делови од ходниците и 
просториите каде најчесто се движат децата. 

 Годишна програма за работа 

Кодекс на однесување  
 

Училиштето има Кодекс на однесување на сите 
структури (раководниот кадар, наставниците, 
стручната служба, техничкиот персонал, учениците 
и родителите).  
Училиштето води политика на заемно почитување 
и рамноправен третман на сите структури што 
учествуваат во училишниот живот.  
Во училиштето постои професионална соработка 
меѓу вработените. Раководниот и наставниот 
кадар играат важна улога во одржување на 
постојано добра атмосфера во училиштето што се 
гледа од нивното однесување со 
учениците,другите вработени, родителите и 
посетителите на училиштето.  
 

 Анкетни прашалници                         

( наставници, родители,ученици) 

 Кодекс на однесување 

Училишна клима 

 

Работната атмосфера и добрата соработка која се 
заснова на взаемна доверба и почит меѓу 
стручната служба, наставниците и другите 
вработени во училиштето овозможуваат позитивна 
клима во училиштето. За тоа говори и 
комуникација меѓу самите наставници и 
комуникацијата во рамките на образовниот процес.  
72% од наставниците  сметаат дека меѓу 
вработените владеат добри односи, нема 
групирање, непријателство и компетиција. 89% од 
родителите сметаат дека раководниот и 
наставниот  кадар се почитуваат меѓу себе и 
одржуваат добра атмосфера и соработка со 
учениците и родителите. 
Односите меѓу учениците од ист и различен пол 
или од различно етничко потекло се исполнети со 

 Анкетни прашалници                          

( наставници, родители,ученици) 

 Записници од индивидуални 

разговори, интервјуа со ученици, 

наставници, родители 

 



меѓусебно почитување, толеранција и помагање. 
Односите меѓу учениците со различни способности 
и социјални структури се базираат на меѓусебно 
почитување. 
 

Поведение и дисциплина во 
училиштето 

 

 
Проблемите во врска со поведението и 
дисциплината се незначителни. Изостанувањата 
најчесто се од оправдани причини, болест и  др. 
Нема појава на бегање од ООУ „Лазо Трповски “. 
Меѓутоа понекогаш во повисоките одделенија  
можат да се појават случаи на деца кои би сакале 
да бидат по нешто забележани од другите 
ученици, со несоодветен однос кон инвентарот или 
нивните соученици. На таквите проблеми 
училиштето ја ангажира психолошко- педагошката 
служба , одделенскиот раководител заедно со 
родителот-старателот. На тие ученици им се 
одредуваат соодветни педагошки мерки. 
Училиштето има пишани процедури во случај на 
прекршување на принципите и правилата на 
однесување , пропишани со Кодексот, и таквите 
процедури ги спроведува во практика. Училиштето 
соодветно го применува правилникот за 
изрекување на педагошки мерки. Проблемите со 
дисциплината  понекогаш резултираат со 
изрекување на педагошки мерки што може да се 
избегнат доколку навремено се идентификуваат и 
се разрешуваат во соработка со вработените, 
стручната служба и родителите. Училиштето го 
применува правилникот за изрекување на 
педагошки мерки. 

 

 педагошка евиденција за 
изречени педагошки мерки, 

  Правилник за 
оценувањето, 
напредувањето, видови  
пофалби,награди и 
педагошки мерки за 
учениците  

 Записници од одделенските 
совети 

 Анкетни прашалници            
( наставници, родители, 
ученици ) 

 
 

Партиципација на учениците во 
решавањето проблеми и 
донесувањето на  одлуки 

 

Учениците се навремено и целосно информирани 
за сите работи што се од нивен непосреден 
интерес и учествуваат во решавањето проблеми и 
донесување одлуки . 
Ученичката заедница одржува состаноци на кои 
дава предлози како што се :  Училиште без 

 Годишна програма за работа во 
училиштето 

 Програма за работа и извештај на 
ученичка заедница 

 Еко кодекс 

 Педагошка евиденција и  



насилство, Јакнење на самодоверба , Правилник 
за педагошки мерки-пофалби , награди и др. 
Изнесува сугестии за подобрување на изгледот на 
училиштето, учествува  во еколошки едукации , 
создавање на еко-кодекс .Учествува  во 
меѓуетничките интеграции, дава предлози и 
реализира  МИО активности (излети, екскурзии, 
полуматурска вечер, Новогодишен базар ). 
Реализира   работилници за разрешување на 
конфликти, справување со насилство и дава 
предлози за теми  кои се од интерес за учениците; 
Зема учество во приредби, манифестации, 
изложби во училиштето и надвор од него. 
Учествува во сите проекти што се организираат во 
училиштето, учествува во еко акции, уредување на 
дворот,  естетско уредување на училниците, 
ходниците,  паноа , собирање на отпаден 
материјал, собирање на стари батерии.и сл. 
Одлуките на Ученичката заедница се реализираат 
со вклучување на голем број ученици, кои се 
мотивираани одлуките да се реализираат. 

документација  ( за учество на 
учениците во решавањето 
проблеми и донесување одлуки ) 

 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самоевалуација на училиштето:      
 
6.2 Еднаквост и правичност 

Шесто подрачје: Училишна клима и култура 
 

Теми: Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

Познавање на правата на децата 
 

 Вработените во училиштето ги познаваат и 
почитуваат правата на децата. Училиштето ги 
поттикнува учениците да ги остваруваат своите 
права и ги заштитува во случај на нивно 
нарушување. Училиштето организира предавања 
и состаноци на ученичката заедница за да ги 
запознае децата со нивните права. Исто така на 
одделенските часови, наставниците ги 
промовираат правата на децата, а на 
родителските средби училиштето презема 
активности за да ги запознае родителите со 
правата на децата. Стручната служба, 
наставниците и другите вработени во училиштето 
еднакво ги почитуваат правата на децата 
независно од нивната социјална, економска, 
верска, образовна или национална припадност. 
Училиштето ги поттикнува учениците да ги 
практикуваат нивните права и ги заштитува, 
доколку нивните права се нарушени. 
На одделенските часови се одбележува Денот на 
правата на детето 20 ноември. 

 Записници од родителски средби, 
-Годишни планирања по НПП 

 Планирања на Еко активности 

 Планирања на МИО активности 

 Извештаи од реализирани 
активности 

 

 Програма за работа и извештаи 
на ученичка заедница 

 

 Анкетни прашалници за родители 
и ученици 

 
 

Еднаков и правичен пристап на сите 
ученици 
 

Стручната служба уште при формирањето на 
паралелките настојува да обезбеди правична и 
еднаква застапеност на учениците во 
паралелките според половата, етничката и 
социјалната припадност и врз основа на 
дијагностичко проценување на предзнаењата на 
учениците при нивното запишување во прво 
одделение. 
Сите вработени во училиштето подеднакво се 
однесуваат кон сите ученици, независно од 
полот, етничката припадност, социјалното 
потекло и способностите, за време на наставата и 
воннаставните активности. 
Училиштето ги промовира еднаквоста и 

 Педагошка евиденција и 

документација во однос на 

вклученост на учениците во 

воннаставните активности 

 Увид во веб страната на 
училиштето 

 Анкетни прашалници (ученици ) 



правичноста како темелни вредности во сите 
свои пишани документи и има развиено 
механизми со кои обезбедува нивно почитување 
во односите меѓу сите структури што учествуваат 
во училишниот живот (вработените, учениците, 
родителите). Учениците се учат како да ги 
препознаваат и како да се справуваат со 
конкретни ситуации поврзани со дискриминација 
во училишен контекст. 
Во училиштето најголем дел од учениците се со 
македонска етничка припадност. Во училиштето 
имаме ученици со различни психофизички 
способности како и неколку ученици со пречки во 
развојот. Училиштето постојано се труди да 
обезбеди здрава социјална клима како меѓу 
учениците така и меѓу наставниците и учениците 
без разлика на пол, етничка припадност или 
различност во способностите низ секојдневната 
редовна настава, советодавни разговори со 
директор, педагог, родители, одделенски 
раководители. 

 

Прифаќање и промовирање на 
мултикултурализмот 

 

Училиштето води политика на позитивно 
вреднување и промовирање на етничката, 
културната и верската разноликост во 
училиштето и заедницата. Во училиштето 
националните, етничките и културните разлики се 
прифаќаат, уважуваат и негуваат. Учениците учат 
да ја почитуваат сопствената и културата и 
традицијата на другите етнички заедници во 
Република Македонија, без оглед на која етничка 
група припаѓаат. Училиштето организира 
заеднички наставни и вонннаставни активности 
наменети за културно-етнички мешани групи и 
користи други начини за да обезбеди меѓуетничка 
соработка на учениците и вработените со 
партнер училиштето „Лирија“ од  Скопје 

 
 

 Извештај од Меѓуетничката 
интеграција во образованието 

 Педагошка евиденција и 
документација во однос на 
вклученост на учениците во 
воннаставните активности 

 Анкетни прашалници( ученици, 
родители ) 

 Годишна програма за работа на 
училиштето 

 



 

6. Самоевалуација на училиштето:                                                              Шесто подрачје: Училишна клима и култура 

 

6.3 Севкупна грижа за учениците 

Теми: Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

Заштита од физички повреди и 
елементарни непогоди 

 
 
Просторот во училиштето е безбеден за 
изведување на настава,има пропишани мерки и 
активности за безбедност на учениците во текот на 
наставата. 
Во училиштето постојат документи:План за 
заштита и спасување и Правилник за заштита од 
пожари и поплави со кои се пропишани правилата 
за постапување во случај на елементарни 
непогоди и пожар. 
Училиштето има изготвено Кодекс на однесување 
на наставниците и учениците кон кој е договорено 
сите да се придржуваат. Кодексот е истакнат на 
видно место во училиштето каде што може секој 
да го прочита. 
Дежурни наставници како и обезбедувањето од 
агенцијата “ Роте” се грижат за одржување на 
дисциплината и безбедноста на учениците  за 
време на одморите. 
 Инфраструктурата во училиштето (мебелот, 
скалите, подовите, кровот, прозорците, струјните 
места, дворот и тн.) се безбедни и не 
претставуваат потенцијална опасност од повреди 
на учениците.  
 
 

 Програма за работа на директор 

 Записници од индивидуални 
разговори со ученици и родители 

 Увид во просторните капацитети 

 План за заштита и спасување 

 Интервју со секретарот на 
училиштето 

 Интервју со директорот 

 Годишен извештај на 
училиштето 

 Годишна програма на 
училиштето 

 Распоред за дежурства на 
наставниците 

 Кодекс на однесување на 
наставниците и учениците 

 Правилник за заштита и 
спасување од елементарни 
непогоди 

 Одд. дневник,записници од 
одделенски заедници 

 Увид во просториите на 
училиштето и училишниот 
двор 

 Извештај од работењето на 
еко-одборот 

 Анкета со родители и ученици 
 



 
Превенција од насилство 
 

         
 

На одделенскиот  час одделенскиот раководител  
според програмата за Образование за животни 
вештини реализира наставни содржини и 
работилници кои опфаќаат и теми од справување 
со конфликтите и насилничкото однесување. 
  Одделенските раководители ги информираат 
учениците  дека во училиштето од педагошко-
психолошката служба можат да добијат стручна 
помош, информација во врска со воспитно-
образовната работа или решавање на нивните  
проблеми. Најнапред се води разговор со ученикот 
кој има проблем. Зависно од тоа дали е проблемот 
во врска со некаков конфликт со друг ученик, 
несоодветно однесување со училишниот инвентар 
– соодветно се разговара со ученикот. Исто така 
ваква информација им се дава и на родителите. 
Се повикуваат родителите на разговор од страна 
на педагогот, психологот и одделенскиот 
раководител и се запознаваат со проблемот кој го 
има ученикот, отворено се разговара со родителот 
и понатаму се превземаат мерки за подобрување и 
решавање на проблемот. Во присуство на 
наставникот, ученикот и родителот се изрекуваат 
соодветни воспитни мерки пропишани зо Законот 
за основно образование. 

 

 Увид во педагошка евиденција 

 Закон за основно образование 

 Програма од Образование за 
животни вештини 

 Дневник за работа на педагогот и 
директорот 

 Годишна програма за работа на 
педагогот и психологот 

 

Заштита од пушење, алкохол и дрога 

 

Училиштето има политика за забрана за пушење и 
консумирање алкохол ,што подразбира дека во 
училиштето не се пуши и не се консумира алкохол 
.  Во соработка со подрачната единица на МВР во 
Карпош , учениците по изборните предмети или 
одделенски часови  редовно спроведуваат  
работилници и  предавања на тема: спречување 
на користење на алкохол, дрога и други опојни 
супстанци. 
               

 Годишна програма на училиштето 

 Податоци за организирани 
предавања 

 Одделенските дневници 

 Записници од интервју со 
стручната служба 

 Списанија,брошури, 
презентации,флаери, предавања 

 
 



 
Квалитет на достапна храна 
 

 
За учениците во училиштето организирана е 
исхраната, која ја врши фирма за таа намена(  и 
има склучено договор за работа со кујната под 
концесија. Квалитетот на храната е на ниво, а 
училиштето заедно со родителите води сметка 
учениците да се хранат здраво. Согласно Еко-
програмата  учениците реализираат активности за 
здрава храна со цел подигање на свеста за 
поголема грижа за своето здравје. 
 

 

 Податоци за организирана 

исхрана на учениците 

 Увид во просторијата – кујна 

 Записници од интервју со 

наставници и ученици 

 

 
Подршка на учениците со телесни 
пречки во развојот 

 Училиштето нема учениците со телесни пречки во 
развојот. 

 

Грижа на учениците од социјално 
загрозени семејства 
 

Одредени невладини организации како и 
наставниот кадар се вклучуваат во давање помош 
за учениците од социјално загрозени семејства – 
помош во училишен прибор, а  училиштето, за 
целосна интеграција на учениците од социјално 
загрозените семејства во наставните и 
воннаставните активности самоиницијативно 
одлучува да им помогне на овие деца, преку 
организирање бесплатни научни екскурзии и 
полуматурски забави, спроведување хуманитарни 
акции за собирање парични средства и помагање 
на социјално загрозените семејства.Училиштето 
поседува современа фискултурна сала и истата 
учениците ја користат на часовите по ФЗО и други 
активности во слободно време како што се 
:членување во играорни групи,карате клубови и 
други спортски активности , а учениците од 
социјалнои загрозените семајства во овие 
активнпости учествуваат бесплатно. 

 Процедура за обезбедување 

материјални средства за ученици 

од социјално загрозени семејства 

 Увид во одделенските книги 

 Записници од интервјуа со 

стручна служба, наставници 

 Евиденција и известување на 

училиштето за ученици со 

социјални проблеми 

 Записници од одделенските 

совети 
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6.4   Здравје 

Теми: Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

Хигиена и заштита од болести 

 

Современото живеење ги наметнува предизвиците 
за заштита од голем број на болести со кои 
денешницата се соочува. Секојдневните навики кај 
учениците се битен елемент за заштита и 
превенција од заразни болести. Редовна хигиена 
на училишните простории и хигената кај учениците 
се неопходни за зачувување и одржување на 
здравјето.  
Хигиената во училиштето континуирано се 
подобрува.Тоалетите за учениците и наставниците  
се  чистат во секое време од работниот ден. 
Ходниците и скалите се чистат два пати во денот,а 
подот во училниците и мебелот по завршувањето 
на наставата.Вратите и прозорците се чистат 
најмалку два пати во едно полугодие и по 
потреба.Дворот во училиштето е чист од секаков 
вид отпадоци.Делумно е уреден,но потребно е и 
понатамошно хортикултурно уредување. На повеќе 
места во  училиштето има корпи за отпадоци , а во 
текот на учебната година се реализираат и  
еколошки и работни акции за чистење на 
училишниот двор, садење цвеќиња, собирање  
пластични шишиња. 
.Во случај на појава на заразна болест училиштето 
усвојува договорна процедура за заштита од 
нејзино ширење. Здравјето на учениците 
континуирано се следи преку спроведување на 
систематски прегледи, разговори, предавања од 
страна на наставниот кадар и стручни лица.  
На почетокот на секоја учебна година санитарен 
инспектор ја проверува  хигиената во училиштето и 
дава дозвола за непречено одвивање на 
наставата. 

 Податоци од организирани 
трибини и предавања 

 Евиденција и известување на 
училиштето за ученици со 
здравствени проблеми  

 Записници од надлежни органи за 
контрола на хигиената и здравјето 
на децата 

 Годишна програма за работа 
на училиштето 

 Годишен извештај  

 Одделенски дневници 

 Фотографии 

 Евиденција за извршени 
систематски прегледи и 
примени вакцини (дневник на 
училишен педагог). 

 Списанија,брошури, 
презентации,флаери, 
предавања 

 Фактури за набавка на 
средства за хигиена и 
дезинфекција 

 Потврда за извршени 
санитарни прегледи на 
вработените   

 Санитарни книшки 

 Кукен ред 

 Правилник за систематизација 
и организација на работата и 
работните места 

 



Грижа за учениците со здравствени 
проблеми 
 

Мал процент од учениците се соочуваат со 
здравствени проблеми за кои училиштето треба да 
води грижа. За учениците кои подолго 
отсуствуваат од настава, училиштето води 
соодветна грижа преку организирање на 
дополнителна настава, работа со учениците за 
надополнување на изгубените наставни содржини. 
Идентификувањето на ученици со физички и 
ментални здравствени проблеми како и лица со 
посебни образовни потреби  се прави на повеќе 
нивоа: при уписот во прво одделение, мислење од 
доктор или релевантна институција како 
Медицински центар; преку информирање од 
страна на родител. Овие информации и се 
достапни на педгошко психолошката служба која 
понатаму на соодветен начин соработува со 
родителите и надлежните институции ( преку 
писмена комуникација и разговори) . Во соработка 
на наставниците и родителите со педагошко-
психолошката служба, се применуваат соодветни 
методи на социјална адаптација на личноста и 
прифатеност од средината.   
Односите меѓу учениците со различни 
способности, посебни образовни потреби како и со  
потешкотии во умствениот и физичкиот развој се 
базираат врз взаемно почитување. Тие се 
прифатени од учениците, се почитуваат од страна 
на учениците и се дружат со нив во училиштето и 
надвор од училиштето. 

 

 Евиденција и известување на 
училиштето за ученици со 
здравствени проблеми  

 Годишен извештај од работата на 
дефектолог 

 Евиденција за извршени 
систематски прегледи                            
( одделенските книги). 

 Записници од инрервјуа со 
стручна служба, наставници 

 Укажување до учениците. 
родителите и наставниците 
во случај грип 

 годишна програма за работа 
на стручните соработници 

 анкета од родители 
наставници и ученици 
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6.5  Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 

Теми: Констатации, собрани податоци: Извори на податоци 

Пружање помош при изборот  
на занимање/понатамошно 
образование  
 

За училиштето е многу важно каде учениците ќе го 
продолжат своето средно образование, затоа им 
обезбедува јасни , точни и најнови информации за 
можностите за понатамошно образование, За таа 
цел организира советодавни активности и корити 
промотивни материјали од образовните 
институции за професионална ориентација на 
учениците ( флаери, отворени денови, трибини, 
посети на училишта, информации достапни на 
училишната интернет страница, а се запознаваат и 
на часовите по задолжителните и изборните 
предмети како и на слободните ученички 
активности.)Во текот на учебната година  
психологот  редовно спроведува тестирања за 
професионалната ориентација и им помага во 
професионалното насочување. Според овај тест 
можат да се одредат афинитетите и способностите 
на ученикот што е позитивно за понатамошниот 
избор на средно училиште односно занимање , а 
исто така се остварува и соработка со средните 
образовни институциии, кои имаат интерес за 
презентација на своите програми во училиштето и 
тоа преку организирање трибини,разговори и 
дебати за самостојно полесно одлучување. 

 

 Записници од работилниците 

 Записници од родителските средби 

 Анкети и интервјуа со учениците и 
со родителите 

 Информации подготвени од 
стручната служба и пласирани 
преку расположливи медиуми на 
училиштето 

 Програма за професионална 
ориентација на учениците 

 Флаери, предавања 

 Записници од индивидуални 
разговори со родителите и со 
учениците 

 Акционен план за професионална 
ориентација на учениците 

 Брошури, флаери, CD со 
презентации од средните училишта 

 

Грижа за учениците со емоционални 
проблеми 

Училиштето има пропишани процедури за 
навремено откривање и грижа за учениците со 
емоционални проблеми, без оглед на изворот(на 
пр . семејно насилство, семејна негрижа, развод на 
родителите, болест во семејството и тн.) 
Советодавна помош учениците ја добиваат и кога 
самите ќе ја побараат ,зависно од своите потреби 
и доколку учениците покажуваат несоодветно 
однесување или имаат потешкотии во 
совладувањето на наставниот материјал.  

 Процедура за идентификување на 
ученици со емоционални 
тешкотии-проблеми 

 Записници од интервјуа со 
стручна служба, наставници 

 Записници од одделенските и 
наставничките совети 

 Разговори со ученици, родители 

 Годишен извештај од дефектолог 



На овие ученици им помагаат наставниците кои ги 
откриваат промените,а ако има потреба ги 
упатуваат кај стручната служба. Стручната служба 
е секогаш отворена за потребите и за решавање 
на проблемите на учениците, родителите и 
наставниците, но и за сите убави моменти кои 
учениците сакаат да ги споделат . 
 Во училиштето посебна грижа се води за 
учениците со емоционални потешкотии.На советот 
на одделенски наставници и на советот на 
предметни наставници се идентификуваат 
учениците со емоционални проблеми со цел да се 
води грижа и да им се помогне во различни 
животни ситуации без разлика на изворот на 
проблемот . Во училиштето секој четврток и петок 
во неделата  има работилници со дефектолог. 
Дефектологот соработува со наставниците кои во 
своите паралелки имаат ученици со посебни 
образовни потреби ,  со цел рано да се откријат 
учениците кои имаат недостатоци во говорот, како 
последица на емоционални потешкотии. 
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Резултати 
 
Јаки страни 

 
 
 Вработените се однесуваат подеднакво кон сите ученици, независно од полот, етничка припаднст, социјално потекло и 

способностите. 

 Учениците слободно го изразуваат своето мислење и учествуваат во донесување на    одлуки и решавање на проблеми   
 Учениците се чувствуваат безбедно и пријатно во училиштето 

 Училиштето има еднаков и правичен однос кон сите ученици, без оглед на полот и етничката припадност или способностите 

на ученикот. 

 Училиштето организира хуманитарни акции спроведени од ученици и самоиницијативно им помага на децата од социјално 

загрозените семејства 

 Училиштето соработува со здравствени установи, Центар за социјални работи, полициска станица и други компетентни 

институции 

 Се води грижа за здравјето на учениците 

 Во училиштето има активностите и  промотивни материјали на среднообразовните институции 

(флаери,трибини,презентации) 

 

Слаби страни  
 

 Учениците имаат забелешка дека постојат ученици кои не учат доволно во текот на годината, а ја завршуваат годината со 
добар успех 

 Не се изведува симулација по Правилникот за заштита и спасување од елементарни непогоди 
 Поголема соработка на родителите за навремено откривање и решавање на емоционалните проблеми на учениците 
 Училиштето не нуди професионална ориентација на деца со посебни образовни потреби 
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Анализа на резултатите: 
 
      Генерално училишната клима е силно подрачје на училиштето , односите се коректни, базирани на почитување и толеранција 
Сите вработени во училиштето подеднакво се однесуваат кон сите ученици, независно од полот, етничката припадност, 
социјалното потекло и способностите, за време на наставата и воннаставните активности.  
Хигиената во училиштето е на завидно ниво. Континуирано се следат и се идентификуваат емоционалните, физичките и 
социјалните потреби на учениците. Се градат механизми за работа со ученици со потешкотии и деца со посебни потреби, но се 
јавува потреба истите да се прецизираат и да се спроведуваат доследно и во континуитет Во училиштето се организираат 
хуманитарни акции за ученици од социјално загрозени семејства. За учениците кои завршуваат основно училиште со цел помагање 
во нивното натамошно професионално определување, им се дава инструктивно-советодавна помош од страна на класните 
раководители и стручните соработници и наставници, а исто така се остварува и соработка со средните образовни институции, кои 
имаат интерес за презентација на своите програми во училиштето. 
Наставниците и учениците се горди на своето училиште бидејќи  сите ученици имаат подеднакви права, во училиштето постои 
позитивна клима за работа, меѓусебно разбирање, почитување, квалитетна настава и постигнати солидни резултати.  
 

 

Приоритети: 
 

 
 Да се спроведе обука за  вработените  која ќе придонесе за правилно постапување при елементрани непогоди и физички 

повреди . 
 Професионално насочување на учениците при изборот на училиште со повисок степен на образование 
 Наставниците да ги мотивираат учениците кои покажуваат послаб успех, да им посветат погелемо внимание, 

дополнителна настава и  да ги насочуваат како полесно да го совладаат материјалот. 
 

 

 
 
 
 
 
 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ПОДРАЧЈЕ  7.Соработка со родителите и локалната средина  

 
     Членови на работна група 
 
      одговорен за подрачјето: Весна Б. Стојановска 
                                                Розета Сугарова 
                                                Татјана Бошковиќ 
                                                Христина Димковска 
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Оддели во рамките на подрачјето: 

 
 

 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница 

 

 
Теми : 

 

 Соработка на училиштето со родителите 

 Соработка со локалната заедница 

 Соработка со деловната зедница 
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7.1 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница 

Теми Констатирана состојба Извори на податоци 

 

Соработка 
на 
родителите 
и 
училиштето 

 -Училиштето превзема многу добро испланирани активности за да ги поттикне родителите да 
се вклучат во подобрувањето на воспитно - образовната работа на училиштето на сите нивоа.  

-Соработка со родители - Училиштето соработува со родителите и со нивно вклучување како 
предавачи на одредени теми, како што се предавање на тема - Здрава храна (родител – 
нутриционист); Во соработка со родителите се организира новогодишен хуманитарен базар.  
- Во соработка со родителите и нивни донации во 2019 година по повод 50 годишниот јубилеј 
родителите заедно со наставниците реконструираа дворно место во училиштето и го 
пренаменија во Отворена училница – Фонтана клуб со цел реализирање настава,слободни 
активности и сл под менторство на Рената Поповска 
- Во соработка со родителите и нивни донации во 2019 година се обнови и конструира 
СЕНЗОРНА УЧИЛНИЦА за потребите на деца со посебни образовни потреби и простор за 
работа на дефектологот 
-Соработка со родители за потребите на интернационалниот проект ,,SHE RUNS,, одржан во 
Париз 2018 година под менторство на Татјана Бошковиќ 
-Соработка со родителите на проектот ,,БЕИТ,, 
- Донација од родители со облека,училишен материјал,хигиенски средства,цветни аранжмани  
-Информациите што се однесуваат на сите аспекти од работата на училиштето, како што се 
целите, организацијата, идните активности и нивото на постигнувања на учениците се јасни, 
разбирливи и достапни на сите родители. Родителите се информираат не само во пишана 
форма туку и електронски, преку мејлови и веб страната на училиштето. Родителите се 
чувствуваат добредојдени во училиштето. 
Информациите на училиштето се јасни, разбирливи и достапни за сите родители. 
-Училиштето зема учество во организирани активности во локалната средина и во други 
образовни институции со што го гради својот имиџ. 
-Локалната средина, од своја страна учествува и помага во одредени активности кои треба 
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да се вклучат во наставните планови и програми. Тие се вклучуваат со постојана соработка 
како и со потпишување на меморандуми за поддршка на одредени активности. 
-Во соработка со Поликлиниката „Карпош” се реализираат систематските прегледи на 
учениците, стоматолошките прегледи во Поликлиника Букурешт и залевање на заби, како и 
имунизацијата т.е. вакцинирање на учениците. 
-Центарот за јавно здравје Пролет преку свои претставници исто така организира предавање 
за борба против зависности од дрога, пушење и алкохол. 
-Училиштето има потпишано меморандум за соработка со општина Карпош. Општината се 
обврзува да го поддржува училиштето во имплементација на Еко проект со дадени еко 
стандарди: штедење на енергија, штедење на вода, уредување на училишниот двор и 
животната средина, возење велосипеди, како и рециклирање на отпад. 

-Училиштето континуирано соработува со Општината преку организирање разни спортски 
натпревари (кошарка фудбал, одбојка, ракомет, тенис и пливање) – во салата „Форца“, 
„Борис Трајковски“, во фискултурните сали во основните училиштата на територијата на 
општина Карпош, на тениските терени на тенискиот клуб „Фан“ во општина Карпош и на 
базените „Младост“ во Скопје. Шаховскиот клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“ организира шаховски 
турнири за учениците од општина Карпош, и тоа на две нивоа - за ученици од прво до петто 
одделение и од шесто до деветто одделение. На натпреварите, учениците прво 
индивидуално, а потоа екипно ги презентираат своите вештини и знаења од областа на 
шахот. 
-Под покровителство на Општина Карпош, веќе неколку години се одржува Традиционален 
атлетски крос за ученици од основните училишта од Општина Карпош. Манифестацијата се 
одржува на пролет, на кејот на реката Вардар. Ученици од нашето училиште земаат активно 
учество и постигнуваат солидни резултати. 
-По повод Денот на Општината Карпош, учениците од нашето училиште земаат учество на 
повеќе ликовни и литературни конкурси. Учествуваат на манифестации организирани од 
Општината.Учествуваат на натпревари и  се закитуваат со награди доделени од Општината. 
-Во соработка со општината се одбележува светскиот ден без автомобили, како и ,,Светскиот 
ден за здраво срце" По повод Денот на дрвото, учениците од предметна настава засадуваат 
садници во училишниот двор обезбедени од општината, а учениците од одделенска настава 
изработуваат ЕКО проекти. 
-За реализација на проектот ЕКО – училиште, во главно со помош на донации од Jавното 
претпријатие ,,Паркови и зеленило’’ – Скопје, беа спроведени следните активности: 
уредување на училишниот двор со садници и цвеќиња по парцели од секоја паралелка 
поединечно, садење љубичици – донација од поединечни родители и ученици, донација од 
општина Карпош – садење зимзелени дрвца, косење на трева и чистење на училишниот двор 
– спроведено од еко-одборот. 
-Општината доделува стипендии на талентирани ученици со континуиран одличен успех и 
високи успеси на натпревари на кои го претставуваат нашето училиште, како и стипендии, 
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патување и спортска опрема на ученици – истакнати спортисти. Стипендиите се доделуваат 
на основа на препораки на наставници од училиштето како и приложени документи за 
постигнатите успеси. 
-Преку општината, а во рамки на проект на Министерството за култура, во нашето училиште 
се доделени околу двесте книги со различна содржина и тематика. Оваа донација има за цел 
да го зголеми книжевниот опус во училишната библиотека. На овој начин учениците ќе имаат 
полесен пристап до книжевните класици, односно до „Ѕвездите на светската книжевност“, кои 
се преведени на македонски јазик. Учениците ќе се запознаат со популарните едиции од 
областа на светската белетристика, вбројувајќи и голем број на есеи, патописи, мемоари, 
како и класици на филозофијата, епистоларната литература и естетиката. 
-Активот по македонски јазик активно учествува на литературни конкурси за кои добива 
покана. Досега најмногу соработува со Библиотеката во Кинотека на Република Северна 
Македонија -Скопје, учествувајќи на литературни конкурси на ниво на град Скопје. Во 
учебната 2018/2019 год. организираше талент шоу за учениците од Општина Карпош. 
Учениците организирано посетува кино претстави и драмски претстави во Скопје. 
-Во соработка со Детскиот Културен Центар Карпош, како и во Детскиот Ликовен Центар во 
Кинотека на Република Северна Македонија -Скопје се реализираат активности и проекти од 
ликовното образование.  
-Училиштето соработува со фолклорната школа на Општина Карпош во кое членуваат голем 
број ученици од нашето училиште. Преку фолклорни манифестации во земјата и странство, 
учениците ја афирмираат македонската култура и традиција, запознавајќи се и со културата 
на другите народи во чии земји гостуваат. 
-Содржините во рамките на наставните програми се збогатуваат со дополнителни 
активности, реализирани во рамките на училиштето. Училиштето има редовна соработка со 
полицијата, и од нивна страна во училиштето се одржуваат предавања за превенција од 
алкохол, цигари. 
-Кон крајот на учебната година се реализираат посети од средните училишта од град Скопје, 
за нивна промоција пред претстојните уписи во средно образование. 
-Училиштето соработува со ООУ,,Лирија,,во рамки на проектот МИО и реализира повеќе 
активности со цел развивање мултиетничка интеграција во рамки на наставниот процес. 
-Училиштето има потпишано меморандум за соработка со CIVICA за имплементација на 
проектот ,,Против насилство под исто небо,, 
Соработка со институции и невладини организации: 
-Училиштето соработува со Центар за социјални грижи, Агенција за обезбедување, Црвен 
Крст, Пакомак, Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 
Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје,НВО ТАКТ,Младински центар за еднакви 
можности,Јахја Кемал,Македонско географско друштво,Џифони,Македокс,Елтам –
асоцијација на наставници по англиски јазик. 
-Во соработка со Црвен крст, се одржуваат континуирани хуманитарни акции, и тоа во месец 
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 септември се одржува собирна акција на училиштен прибор, во октомври и ноември – 
собирна акција на храна и облека. Наставниците активно се вклучуваат во хуманитарните 
акции за дарување крв, донирање облека и храна за потребите на Црвениот Крст. Во март и 
април се организираат предавања од волонтери од Црвен крст за почетоците и активностите 
на Црвениот крст. А во месец мај се одржува општински натпревар на подмладокот на 
Црвениот крст, со цел продлабочување на знаењата и вештините за прва помош. 
-Сите активности што се спроведуваат во соработка со Црвен крст - Карпош ги спроведуваат 
ученици кои воедно се и волонтери во Црвениот крст. Во насока на афирмирање на 
училиштето како учесник во хуманитарни активности, учениците - волонтери во соработка со 
општинскиот Црвен Крст - Карпош земаат активно учество преку Проектот на хумани 
вредности. Целта на овој проект е да се соберат парични средства и хуманитарно да се 
распределат на целни групи, кои ќе ги изберат самите ученици. 
-Во склоп на Проектот на хумани вредности реализирани се и низа хуманитарни активности и 
тоа: Собирна акција со донирање на симболични парични средства од страна на учениците; 
Реализирана е и хуманитарна акција за помош на социјално загрозени семејства 
-Во соработка со Пакомак, во нашето училиште успешно се реализира Проектот - Собери 
ПЕТ за да добиеш ПЕТ, кој се состои во собирање, на пластични шишиња, како и собирање 
стара хартија. 

-Нашето училиште е наградено на Меѓународниот литературен натпревар за млади во 

Токио.Натпреварот е во организација на УНЕСКО и фондацијата ГОИ од Токио, а се 

организира во рамки на одбележувањето на 71 година од основањето на УНЕСКО. 

Покровител на натпреварот е министерот за образование, култура, спорт, наука и 

технологија на Јапонија.Учениците освоија награда на Меѓународниот училиштен натпревар 

за воздушен и вселенски сообраќај 2018 кој годинава се одржа во Берлин, Германија. 

Заедничкиот проект беше изготвен од вкупно 40 ученици од 3а, 4а и 4б одделение 

„Патуваме во вселената“.Проектот на учениците од нашето училиште се пласира помеѓу 

десетте најдобри проекти на натпреварот и за својот пласман наградените добија соодветни 

дипломи и прикладен трофеј (автентичен модел на авион Ербас Белуга во размер 1:200). 

-Двајца ученици од шесто одделение се пласираа во финалето на 10. меѓународен литературен 

фестивал на детската поезија на мајчин јазик „Дечје царство“ во Бања Лука, Босна и 

Херцеговина. Тие се натпреваруваа во конкуренција со преку 4000 нивни врсници од основните 

училишта од: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Македонија кои 

 



 напишаа повеќе од 6000 песни. 

-Тројца ученици на 10. Меѓународен училиштен литературен натпревар во Берлин, Германија, 

на тема „Аладин, волшебната ламба и јас“ што го организира „Германскиот центар за сказни“ од 

Берлин, во соработка со Министерствата за образование на Германија, Австрија и Швајцарија 

за пласманот во финалето од страна на петчленото стручно жири беа наградени со соодветни 

пофалници. 

-Посета на театарска претстава од хуманитарен карактер,,ИГРИ БЕЗ МАСКИ,, - ученици од 4,5 

и 6 одделение под менторство на оделенските раководители. 

-Посета на Кинотека на Македонија- ,,Анимиран филм,, - за учениците од 4 и 5 

одделение(теоретската и научната страна на анимираниот филм,како се создава,каде,кој го 

црта итн) 

-Посета на Стопанска банка – ИНОВАТИВНО УЧЕЊЕ – за учениците од 9 одд по предметот 

Иновации 

-Посета на Планетариум за ученици од 8 одделение 

-Посета на две предавања на тема ,,Астрономија,, во организација на Скопско астрономско 

друштво. 

-Посета на филмски меѓународен фестивал Џифони. 

-Училиштето соработува со Секција на психолози, Сојуз на дефектолози, Ресурсен центар за 

деца со посебни потреби, Заводот за ментално здравје, Заводот за слух, говор и глас преку 

одржување на состаноци за размена на искуства од работата со деца со потешкотии во 

развојот. 

-Во соработка со УНИЦЕФ се одржуваат семинари, обуки за учениците со потешкотии во 

учењето и за развој на инклузивното образование 
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Кои информации се собрани? 

 

 

 

 

 
Прашалник за родители 

 
Весна Б. 

Стојановска, 
Христина 

Димковска, 
Розета 

Сугарева, 
Тања 

Бошковиќ 

 

Спроведена е анкета за соработка на родителите и училиштето - анкетирани се  51 родител 
според темата: 
- Дали сметате дека постои комуникација со одделенскиот раководител и со предметните 
наставници. Од анкетираните родители одговориле со да 96,1 %, делумно 3,9 % . 
- Присуството и соработката со и во нашето училиште. Од анкетираните родители 
одговориле: 86,3 % ви причинува задоволство, 13,7 % делумно ви причинува задоволство , а 
0,0 % не ги доживувам пријатно . 
- Дали сте запознаени дека училиштето организира предавања на кои можете да 

       се вклучите со конкретна тема како родител-предавач. Од анкетираните родители 
  одговориле со да 74,5 % , делумно 21,6 % , а не 3,9 % . 
  - Дали сте подготвени да се вклучите во наставниот процес преку организирање 
  предавање на одредена тема како родител-предавач. Од анкетираните родители 
  одговориле со да 33,3 % , понекогаш 54,9 % , а не 11,8 % . 
  - Дали сметате дека училиштето во доволна мера организира отворени 
  родителски средби и приемни денови. Од нив одговориле со да 96,1 % , делумно 
  3,9 % , а не 0,0 % . 
  - Дали сметате дека информациите што се однесуваат на сите аспекти од 
  работата на училиштето се достапни, навремени, јасни и разбирливи. Од нив 
  одговориле со да 80,4 % , делумно 19,6 % , а не 0,0 %. 
  - Дали сметате дека училиштето ужива углед во локалната средина. Од 
  анкетираните родители со да одговориле 96,1 % , со делумно 3,9 % ,а не 0,0 % . 
  Според извршената анкета на родители голем дел од нив се изјаснија дека постои 
  соработка помеѓу родителите и училиштето. Родителите искажуваат задоволство 
  од отвореноста на училишниот наставен процес и во целосната ангажираност и 
  реализација на   воспитно- образовниот процес: -наставник, ученик, родител 
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Резултати 

 

Клучни јаки страни 

 

 

 Училиштето активно соработува со родителите. 

 Училиштето активно соработува со локалната заедница. 

 Афирмација на училиштето преку активностите на ниво на општина. 

 

Слаби страни 
 

 Слабо присуство на родителите за време на приемните и отворените денови 
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Анализа на резултатите: 

 

По извршената анализа на резултатите може да се согледа дека наставниците во нашето училиште планираат и реализираат 

родителски средби и детално ги информираат родителите за учениците и активностите на училиштето. 

Училиштето е транспарентно за родителите. Училиштето организира и „Отворен ден“ еднаш месечно, кога 

родителите можат да се видат со сите наставници и да добијат исцрпни информации за се она што ги интересира во врска со 

сопственото дете. Секој наставник планира и реализира еднаш неделно приемен ден за родители. 

Распоредот за тоа кога секој наставник има приемен ден е огласено на информативната табла, која се наоѓа во холот на 

училиштето, каде секој заинтересиран може да се информира. За работата и активностите на Училишниот Одбор и Советот на 

родители, родителите се запознаваат преку нивните претставници . Родителите се вклучени во воспитно- образовниот процес, а 

исто така се вклучени и во проектите на училиштето. Училиштето активно соработува и со 

локалната средина, односно со: Локалната самоуправа и градоначалникот, МОН, БРО, МВР, Здравствен дом, Културни 

институции, Црвен крст, Невладини институции, други воспитно-образовни институции итн. 

Училиштето е отворено за соработка и 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 помогнаа во 

хортикулнурното уредување на зелените површини, еден дел од оградата на училиштето и во реновирањето на подот на 

училниците . 

 

Приоритети 
 

 Соработка меѓу училиштето, родителите и локалната самоуправа во насока на квалитетно образование на учениците. 
 

 



Извештај од спроведената самоевалуација на работата на училиштето за учебните 
                                                     2017/2018  и 2018/2019 година 
 
 
 Врз основа на Правилникот за начинот и областите на вршење на самоевалуација на основните училишта  е изработен 
извештајот за самоевалуација на училиштето од страна на училишната комисија. 
Училишната комисија е формирана по предлог на директорот,   со Одлука на Училишниот одбор со Решение  

број   02 – 62/3   од  26.02. 2019година  ,  во состав: Лидија Маџоска Перчинкова – психолог, Рената Поповска педагог, Соња 
Јовановска – професор  по македонски јазик, Елисавета Лафчиска – професор  во одделенска настава, Виолета Стаматовска – 
родител. Комисијата ги разгледа извештаите од тимовите по секое од подрачјата од самоевалуацијата,  ги определи 
приоритетните области за унапредување на воспитно-образовниот процес,  и ги утврди следниве предлог мерки за подобрување 
на квалитетот на целокупната работа: 
 
од подрачјето Организација и реализација на наставата и учењето:  

 Да се обрне внимание на реакциите од наставниците и родителите околу спроведување на Кембриџ програмата 
 Зголемување на фондот на нагледни средства и дидактички материјали за примена на Кембриџ програмата 
 Подобрување на планирањето за инклузија на децата со посебни потреби во насока на унапредување на наставниот процес 
 

од подрачјето Постигања на учениците: 
 Да се направат споредбени прегледи на резултати од интерни тестирања по одделенија 
 Да се обезбеди повратна информација за постигањата на наши ученици во средното училиште 
 Унапредување на процесот на  следење и поттикнување на напредокот на учениците со тешкотии во учењето, надарени 

ученици и ученици со посебни образовни потреби 
 
од подрачјето Професионален развој на наставниците,стручните соработници,воспитувачи и на раководниот кадар:     

 Оспособување просторија и обезбедување опрема за работа со деца со посебни потреби и потешкотии во учењето ; 
 Обезбедување наставно нагледни средства и стручна литература по одделни  наставни предмети; 
 Обука на наставници за работа со деца со посебни потреби; 
 Екипирање  на училиштето со дефектолог 
 

од подрачјето Управување и раководење со училиштето: 
 Изготвување Програма за професионален развој на вработените, вклучувајќи обуки за работа со ученици со ПОП; 

 Изготвување Акциони планови за постигнување на поставените цели  со план за следење и евалуација; 



 Изготвување на детални Извештаи за остварена соработка со пошироката заедница;  

 Изработка на План за набавка на наставни средства и помагала;  

 Опремување на мултимедијална училница, опремена со ТВ, ЛЦД проектор, компјутери и др. 

 

од подрачјето Комуникации  и односи со јавноста : 
 Поголема медиумска поткрепеност на организирани и спроведени активности во училиштето 
 Креирање и печатење на училишен весник и училишна радио станица 

 

од подрачјето Училишна клима и култура: 
 Да се спроведе обука за  вработените  која ќе придонесе за правилно постапување при елементрани непогоди  
 Професионално насочување на учениците при изборот на училиште со повисок степен на образование 
 Наставниците да ги мотивираат учениците кои покажуваат послаб успех, да им посветат погелемо внимание, дополнителна 

настава и  да ги насочуваат како полесно да го совладаат материјалот 
 
 
 

од подрачјето Соработка со родители и со локалната  средина: 
 Соработка меѓу училиштето, родителите и локалната самоуправа во насока на квалитетно образование на учениците. 

 

Членови на училишната  комисија 

Лидија Маџоска Перчинкова – психолог 

Рената Поповска – педагог 

Соња Јовановска – наставник 

Елисавета Лафчиска – наставник 

Виолета Стаматовска – родител                                                                                              

                                                                                                                                                         Директор 

                                                                                                                                          м-р  Елеонора  Стрезовска 
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