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РЕЗИМЕ ОД ИЗВРШЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 
 
 

Врз основа на член 29-а од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018),  
Кординативниот тим за изготвување самоевалуација на работата на ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. 
Наум Охридски” - Скопје, за периодот од 2018 до 2020 година изврши Самоевалуација на работата на 
училиштето. Во текот на процесот, координаторите имаа средби и разговори со претседателите на тимовите кои 
пак имаа средби и разговори со сите вработени во училиштето. Извршена беше проверка на потребната 
документација и од неа беа користени повеќе податоци. Спроведени беа анкети со директорот, вработените и 
родителите. Врз основа на анализите на сите добиени податоци се изготви Извештај од извршената 
самоевалуацијата на училиштето.    За изготвување на Самоевалуацијата беа користени насоките од Законот за 
средно образование, Законот за основно образование и советодавна помош од БРО и ДПИ. Целта на 
Самоевалуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се добие 
слика за квалитетот во работата, напредокот и постигањата на училиштето, јаките но и слаби страни, за кои ќе 
следат предлог мерки за нивно надминување. Секако дека воочените слабости ќе ги мотивираат сите учесници во 
наставно-воспитниот процес (директни или индиректни) да ги вложат сопствените капацитети и да ги искористат 
постојните ресурси за подобрување на условите и стандардите во училиштето. На тој начин ќе се придонесе за 
целосно и квалитетно реализирање на воспитно-образовниот процес. Самоевалуацијата ги издвојува и 
приоритетните области на делување за унапредување и осовременување на наставните и воннаставните 
активности. Заедничка цел на сите субјекти во училиштето е слабите страни да се намалат, а јаките да се 
одржуваат, односно зголемуваат.  

 
 
 
 
 
 
 



Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето 
Индикатори:                             
1.1. Планирање на наставниците 
1.1.1. Поддршка и следење на наставниците 
1.1.2. Индивидуални планирања на наставниците 
1.1.3. Размена на искуства при планирањето 
1.1.4. Распоред на часови 
 
1.2. Наставен процес 
1.2.1. Наставни форми и методи 
1.2.2. Употреба на ИКТ во наставата 
1.2.3. Избор на задачи, активности и ресурси 
1.2.4. Интеракција меѓу наставниците и учениците 
1.2.5. Приод на наставникот кон учениците 
1.2.6. Следење на наставниот процес 
 
1.3. Искуства на учениците од учењето 
1.3.1. Средина за учење 
1.3.2. Атмосфера за учење 
1.3.3. Поттикнување на учениците за преземање одговорност 
1.3.4. Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето 
 
1.4. Задоволување на потребите на учениците 
1.4.1. Идентификување на образовните потреби на учениците 
1.4.2. Почитување на различните потреби на учениците во наставата 
 
1.5. Оценување – како дел од наставата 
1.5.1. Училишна политика на оценување 
1.5.2. Методи и форми на оценување 
1.5.3. Користење на информациите од оценувањето во наставата 
 
1.6. Известување на напредокот на учениците 
1.6.1. Известување на родителите за напредокот на учениците 



Силни страни: 
- Училишната установа позитивно ја вреднува и промовира: етничката, културната и јазичната 

разноликостпомеѓу учениците и вработените во училиштето 
- Стручен наставен кадар со позитивен и професионален однос кон учениците и кон колегите 
- Во училиштето постои соработка помеѓу родителите и сите инволвирани во воспитно-образовниот процес 

 
Слаби страни: 

- Недостаток на семинари и обуки за професионален развој, организирани од МОН и БРО 
- Недостаток на современи нагледни средства 
- Недостаток на материјал и алат за практична настава 
- Недоволна обученост на воспитно – образовниот кадар и на учениците за онлајн настава 

 
 
 
 

Подрачје 2: Постигнување на учениците 
Индикатори: 
2.1 Постигнувања на учениците  
2.1.1 Следење на постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност, по наставни предмети и 
квалификациони периоди и јазикот на наставата 
2.1.2 Подобрување на постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност и јазик на наставата 
2.1.3 Идентификација на ученици со тешкотии во учењето, на надарени ученици и на ученици со посебни 
образовни потреби 
2.1.4 Подобрување на постигнувањата на учениците преку редовната и дополнителната/додатната настава 
2.1.5 Следење на постигнувањата на учениците при премин од еден во друг циклус и од едно до друго ниво на 
образование 
2.2 Задржување/осипување на учениците 
2.2.1 Опфат на учениците 
2.2.2 Редовност во наставата 
2.2.3 Осипување на учениците 
2.2.4 Премин на ученици од едно училиште во друго 
 
2.3 Повторување на учениците 



2.3.1 Ученици што не ја завршуваат годината 
 
Силни  страни 
- Училиштето располага со комплетни податоци за постигнувањата на учениците по пол и етничка припадност по 
сите наставни предмети и по класификациони периоди се грижи за нивно подобрување 
-  Родителите редовно и навреме се известуваат за постигнувањата на учениците  
-  Училиштето го поттикнува вклучувањето на учениците во разни воннаставни активности 
-  Соодветна комуникација и мотивационен пристап на наставниот и стручниот кадар со учениците 
-Училиштето системски ја следи редовноста на учениците, ги анализира причините за отсуство од наставата и 
навреме презема конкретни активности со цел зголемување на редовноста 
 
Слаби страни 
-Осипување на учениците по етничка припадност (ученици Роми). 
 
 
 

Подрачjе 3: Професионален развој на наставниците, стручните соработници, 
воспитувачите и раководниот кадар 

 
Индикатори: 
3.1  Обезбедување на потребниот наставен кадар 
3.1.1  Број на вработени и соодветност на наставниот кадар                                                                           
3.1.2  Ефективност и распоредување на кадарот 
3.1.3  Стручната служба како поддршка на наставниот кадар 
 
3.2  Следење на развојните потреби на наставниот кадар 
3.2.1  Професионален развој 

 
Силни страни: 

- Училиштето има стручен и професионален наставно - воспитен и раководен кадар 
- Во  училиштето има стручна служба како поддршка на наставно - воспитен кадар 
- Во училиштето се следи работата на наставниците-приправници преку менторска програма 
- Сите чинители на воспитно-образовниот процес поседуваат личен план за професионален развој 



- Училиштето поседува годишни програми за професионален развој, базирани на личните планови за 
професионален развој  

 
Слаби страни: 

- Неефикасна дисеминација на знаење 
- Интерното професионално усовршување не е континуирано 
- Недоволна вклученост во официјални форми за стручно усовршување од релевантни институции 

 
 
 
 

Подрачје 4: Управување и раководење 
Индикатори: 
4.1 Управување и раководење со училиштетo 
4.1.1 Управување со училиште 
4.1.2 Раководење со училиштето 
4.2 Цели и креирање на училишната политикa 
4.2.1 Јасност и соодветност на целите 
4.2.2 Процедури за креирање на училишната политика 
4.3 Развојно планирање 
4.3.1 Цели на развојното планирање 
4.3.2 Професионален развој/стручно усовршување на кадарот 
4.3.3 Материјално-технички средства 
4.3.4 Инфраструктура 
 
Силни страни 

- Раководниот тим има јасна визија и одредена стратегија во раководењето и реализацијата на 
предвидените цели и истата е во согласност со потребите на Училиштето 

- Работење согласно законските прописи 
- Партнерски однос помеѓу органите на управување и раководење 
- УО ги следи процедурите и прописите опишани во Деловникот за работа на УО 
- Наставно-воспитниот кадар е вклучен во решавање на проблемите во Училиштето 
- Уредно и навремено свикување состаноци на Училиштен одбор, Совет на родители и Наставнички совет 



- Училиштето има интерна процедура за следење на наставниот процес 
- Локацијата на училиштето инфраструктурно е одлична 
- Училиштето ги има усвоено заштитата на животната средина и еколошката едукација како едни од  

основните вредности на управувањето и раководењето и го има стекнато статусот на Зелено знаме 
Слаби страни  

- Современи наставни средства 
 

 
Подрачје 5: Комуникации и односи со јавноста 

 
Индикатори: 
5.1 Комуникации на ниво на училиште 
5.1.1 Состаноци на органи и тела 
5.1.2 Комуникација: претпоставен- подреден (вработен) 
5.1.3 Комуникација: стручен соработник – наставник 
5.1.4 Комуникација: наставник – наставник 
5.1.5 Комуникација: наставник/стручен соработник со административно технички персонал 
5.2 Комуникација на ниво на училница 
5.2.1 Комуникација: наставник-ученик 
5.2.2 Комуникација: ученик-ученик 
5.2.3 Комуникација: стручен соработник-ученик 
5.3 Комуникација со опкружувањето на училиштето 
5.3.1 Односи со јавноста 
 
Силни страни: 

- Постои секојдневна и продуктивна комуникација меѓу наставник и ученик 
- Постои секојдневна и продуктивна комуникација помеѓу ученик – ученик 
- Постои секојдневна и продуктивна комуникација помеѓу стручен соработник – ученик 
- Постои комуникација и соработка со државни институции, локалната заедница и невладини организации  
- Соработка и честа присутност на електронски и печатени медиуми 

 
Слаби страни: 

- Недоволна соработка со отвореното стопанство 



 

Подрачје 6: Училишна клима и култура 
 

Индикатори: 
6.1. Училишна клима и односи во училиштето  
6.1.1. Углед/имиџ на училиштето  
6.1.2. Кодекс на однесување  
6.1.3. Училишна клима  
6.1.4. Поведение и дисциплина во училиштето  
6.1.5. Партиципација на учениците во решавањето проблеми и донесувањето на одлуки 
 
6.2. Еднаквост и правичност  
6.2.1. Познавање на правата на децата   
6.2.2. Еднаков и правичен пристап на сите ученици  
 
 
Силни страни:  
 

- Угледот и имиџот на училиштето е на високо ниво.   
- Училиштето постојано вложува во унапредување на дејноста и условите за работа како за учениците така и 

за сите вработени.  
- Училиштето се грижи за здравјето и безбедноста на учениците.   
- Во училиштето постои соработка помеѓу вработените и учениците и родителите  
- Вработените во училиштето и ученичкиот дом подеднакво се однесуваат кон сите ученици во текот на 

наставата,  воннаставните активности и слободното време.  
- Училиштето исто така позитивно ја вреднува и промовира етничката, културната, јазичната и секоја друга 

разноликост помеѓу учениците и вработените во училиштето, и може да се каже дека мултикултурализмот 
има широка подршка од наставниците, родителите и учениците.  

- Реновирањата во училишната зграда и ученичкиот дом ги задоволуваат стандардите кои се адекватни за 
потребите на учениците.   
 
 
 



Слаби страни:  
 

- Соработката меѓу наставниците и училишната клима се делумно развиени 
- Недостаток од работилници за запознавање на родителите и учениците со правата на децата 

 
 
 

Подрачје 7: Соработка со родителите и локалната средина 
 
Индикатори: 
7.1 Партнерски односи со родителите и локалната и деловната заедница 
7.1.1 Соработка на училиштето со родителите 
7.1.2  Соработка со локалната заедница 
7.1.3 Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 
 
Силни страни: 
- Училиштето е отворено за соработка , редовно се организираат родителски средби, индивидуални средби со 
класниите раководители и со предметните наставници, навреме се информирани за планираните активности кои 
се одвиваат во училиштето. 
 - Училиштето ги прифаќа иницијативите и сугестиите на Советот на родители и од вклученоста на родители од 
сите етнички заедници во воспитно–образовната работа на училиштето. 
- Училиштето е вклучено во животот на локалната заедница  преку спроведување на заеднички проекти и учество 
на   настани од интерес на заедницата. 
- Училиштето поддржува и учествува во проекти организирани од страна на невладиниот сектор. 
- Училиштето остварува соработка и посета на институции за реализација на воспитно–образовни цели. 
 
Слаби страни:  
-Училиштето делумно остварува соработка со деловната заедница и бизнис секторот.  
 
 
 
 
 



 
 
 
                                      Резултати од самоевалуацијата на училиштето во 2020 година 

 

Подрачје на вреднување Ниво на 
постигнување 

Организација и реализација на наставата и 

учењето 

 
Добро 

Постигнување на учениците Многу добро 

Професионален развој на наставниците, 

стручните соработници, воспитувачите и 

раководниот кадар 

 
Добро 

Управување и раководење Многу добро 

Комуникациски односи со јавноста Многу добро 

Училишна клима и култура Многу добро 

Соработка со родителите и локалната 

средина 

 
Многу добро 

 

 

                                      Севкупното работење на училиштето се оценува со 3.71 ( многу добар )  

 

 



            Приоритети односно идни активности кои би можеле да бидат вклучени во Развојното планирање: 

 

• Континуирано опремување на училиштето со современи нагледни средства и материјал и алат за 

практична настава 

• Интезивирање на учеството на семинари и обуки за професионален развој 

• Обучување на учениците и вработените вклучени во воспитно образовниот процес за онлајн настава со 

предложените интернет платформи од МОН 

• Поголема ангажираност околу воспоставувањето на контакти со родители (од ромска етничка припадност) 

чии деца го напуштаат училиштето 

• Изготвување на план и стратегија за дисеминација на знаење 

• Континуирано планирање и реализирање на интерни обуки и работилници 

• Доставување на инцијативи до релевантните институции за адекватни обуки и семинари кои ќе придонесат 

за осовременување на наставно-воспитниот процес 

• Во финансискиот план да се зголемат ставките за набавка на наставни средства во наставата 

• Набавка на наставни средства соодветни на индивидуалните потреби на учениците 

• Продлабочување и проширување на комуникацијата со бизнис секторот и отвореното стопанство 

• Продлабочување и проширување на комуникацијата со потенцијални донатори 

• Континуирано создавање на поттикнувачка работна атмосфера во училиштето и Тим-билдинг  

• Да се предвидат работилници за запознавање на родителите и учениците со правата на децата 

 



 

 

 

 

                                     Извештајот од извршената самоевалуација 

                                                                    на 

                        ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски’’ 

                                                                 Скопје 

                                          го одобрил Училишниот одбор  

 

                               со Одлука бр.02 – 272/5  од 26.08.2020 година 


