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 РЕЗИМЕ ОД ИЗВРШЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 
Врз основа на член 147, став 1, 2, 3, 4 и 5, од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 
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 и 67/2017), Тимот за изготвување самоевалуација на работата на ООУ „Лазо Ангеловски“, за периодот од 2015 година 
до 2017 година, изврши самоевалуација на работата во училиштето. Во текот на работата, СЕУ тимовите остварија средби и разговори со 
сите вработени во училиштето. Се изврши проверка на потребната документација и од неа се користеа повеќе податоци. Исто така беа 
спроведени анкети со учениците, наставниците, Директорот, стручната служба и родителите. Сите добиени податоци беа анализирани и 
врз нивна основа се донесе следниот извештај. 
За изготвување на Самоевалуацијата беа користени насоките од Законот за основно образование, од Проектот за модернизација на 
образованието и Индикаторите за квалитетот на работата на училиштето изготвени од МОН 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 работењето, 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 наставниот процес (директни или индиректни) да ги 
вложат сопствените капацитети и 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 во се помал број, а јаките да се одржуваат, односно зголемуваат. 
Според целосно извршената самоевалуација, Комисијата ја оцени работата на училиштето со оценка многу добар. 
Оваа оценка претставува збир на целокупната состојба и работа во училиштето, која е добиена од сите седум подрачја, кои ја опфаќаат 
самоевалуацијата на училиштето. 

1. Организација и реализација на наставата и учењето  
2. Постигнување на учениците 
3. Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачи и раководен кадар 
4. Управување и раководење  
5. Комуникациски односи со јавноста  
6. Училишна клима и култура  
7. Соработка со родителите и локалната средина  
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 Квалитетот на анализираните теми и области се евалуирани на четири нивоа (многу добро, добро, делумно задоволува и не задоволува) 
според однапред одредените индикатори. Врз основа на дадената оценка се изведени судовите и заклучоците каде се наоѓа нашето 
училиште, во која насока сеж движи и кои се неговите позначајни постигања. Придонес за ваквата донесена оценка имаат сите вработени 
во училиштето и учениците, како и родителите. 
 

Подрачје – Организација и реализација на наставата и учењето 
Индикатори:  

1.1 Реализација на наставните планови и програми  
1.2 Квалитетот на наставните планови и програми 
1.3 Воннаставни активности  
3.1 Планирања на наставниците  
3.2 Наставен процес  

3.2.1 Интерактивност во наставата 
3.2.2 Користење на ИКТ во наставата 
3.2.3 Интеракција на еколошкото образование 

3.3 Искуства на учениците од учењето  
3.4 Задоволување на потребите на учениците  
3.5 Оценувањето како дел од наставата  
6.1 Сместување и просторни капацитети 
6.2 Наставни сретства и помагала  

 
Јаки страни 
 Целосна и доследна примена на наставните планови и програми одобрени од МОН;  
 Успешно реализирање на проширени програми (секции, продолжен престој, посети на знаменитости и установи); Вклучување на 

училиштето во активности на локалната самоуправа; 
 Планирање и реализирање разновидни воннаставни активности кои ги одразуваат потребите и интересите на учениците  
 Учество на учениците на локални, регионални, државни и меѓународни натпревари и други манифестации;  
 Наставните планови и програми во целост се реализираат во пропишаниот обем.  
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  Училиштето им дава поддршка на наставниците за поуспешно подготвување и осовременување на НПП.  
 Училиштето има разработени начини преку кои ги информира родителите, учениците и другите заинтересирани субјекти за целите 

на НПП.  
 Во училиштето се следи планирањето и реализацијата на наставата. 
 Во училиштето работи Инклузивен тим за работа со деца со посебни потреби кој им дава поддршка на наставниците за изработка 

на ИОП 
 Во училиштето се применуваат стекнатите знаења од обуките во наставата.  
 Училиштето нуди можност за примена на ИКТ во наставата, Тимот на ИКТ редовно држи обуки за примена на програми и алатки 

кои се применуваат во наставата.  
 Во училиштето се користат разновидни наставни форми, методи, техники и активности што соодветствуваат на потребите и 

можностите на учениците.  
 Успешно интегрирање на еколошка едукација во наставните планови и програми од страна на наставниците.  
 Активности за развивање на еколошка свест кај учениците, наставниците и сите вработени во училиштето. 
 Учениците ги доживуваат училниците и другите простории во училиштето како стимулирачка и мотивирачка средина.  
 Училиштето има дефинирана политика за следење, анализа и поддршка на оценувањето. 
 Активно учество на училиштето во активности на локалната самоуправа.   

Слаби страни  
 Недоволна информираност на родителите за наставните програми на наставниците (планирано, прилагодено на средината, 

реализирано); 
 Недоволна меѓусебна интеграција и координираност помеѓу предметите; 
 Недоволна вклученост на учениците со посебни потреби во воннаставните активности; 
 Недоволна вклученост на учениците во планирањето на воннаставните активности; 
 Недоволно помош и поддршка од Стручните соработници во планирањето на наставата; 
 Недоволно насоки за учениците за начините и техниките на учење; 
 Наставниците недоволно изработуваат лични ИКТ ресурси. 

Приоритетни подрачја (идни активности) 
 Поголема вклученост на учениците со посебни потреби во воннаставните активностич 
 Поголема помош и поддршка од Стручните соработници во планирањето на наставата; 
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  Запознавање на учениците со нови техники на учење; 
 Поголема вклученост на учениците при планирањето на воннаставните активности. 
 Оспособување на наставниците за самостојно изработување на ИКТ ресурси. 

 
Подрачје – Постигнувања на учениците 

Индикатори:  
2.1 Постигање на учениците  
2.2 Задржување/ осипување на учениците 
2.3 Повторување на учениците 
3.6 Известување за напредокот на учениците 
4.4 Следење на напредокот на учениците 
5.2 Промовирање на постигнувањата 
 
Јаки страни 
 Систематски се следи, споредува и анализира состојбата со успехот и постигањата на учениците; 
 Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците од различен пол и етничка припадност;  
 Училиштето планира и презема конкретни активности за постојано подобрување на постигнувањата на учениците 
 Родителите навреме се известуваат за постигањата на учениците; 
 Училиштето има свои критериуми за оценување на учениците и ги почитува стандардите, пропишани од БРО; 
 Родителите детално се запознаваат со постигањата на учениците и им се овозможува правото на приговор; 
 Подобрување на постигањата на учениците преку примена на современи форми и методи во наставата (ИКТ, проекти, 

презентации, истражувања и сл.);  
 Подобрување на постигањата на учениците се врши преку организирање и реализирање на дополнителна и додатна настава;  
 Училиштето системски ја следи редовноста на учениците (според полот, етничката припадност и социјалното потекло), ги 

анализира причините за отсуство од наставата и навреме презема конкретни активности со цел зголемување на редовноста; 
 Училиштето ја практикува инклузивноста и ги вклучува децата со посебни потреби во секојдневните активности; 
 Училиштето соработува со родителите и локалната средина во врска оваа проблематика; 
 Оценувањето во училиштето е објективно и реално; 
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  Учениците имаат можност да членуваат во бројни слободни активности; 
 Е-дневникот овозможува информирање на родителите за успехот и редовноста на нивните деца во секое време; 
 Талентираните и надарените ученици учествуваат на натпревари (општински, регионални републички и меѓународни олимпијади) 

каде што постигнуваат високи резултати;  
 Училиштето соработува со родителите и им дава повратни информации за постигањата и дисциплината на нивните деца; 
 Училиштето создава позитивна клима за правилен развој и напредок на учениците. 

Слаби страни 
 Екстерното тестирање не го прикажува реалното знаење на учениците 
 Според извршената анализа за постигнувањата на учениците потешкотија во совладувањето на наставниот материјал 

претставуваат обемот и тежината на наставните содржини. 
 Според направените анализи родителите сметаат дека училиштето делумно има стратегија за идентификација на надарени и 

талентирани ученици. 
Приоритетни подрачја (идни активности) 
 Воведување на нови иновативни методи на предавање на наставниот материјал со цел да се поедностави тежината и обемот на 

наставните содржини  
 Создавање на стратегија за идентификација на надарени и талентирани ученици. 

 
Подрачје – Професионален развој на наставниците, стручните соработници и раководниот кадар 

Индикатори:  
6.3 Обезбедување на потребниот наставен кадар  
6.4 Следење на развојните потреби на наставниот кадар  

 
Јаки страни 
 Бројот на вреботените во училиштето е според потребите 
 Наставниот кадар соодветсвува со законските регулативи во Р. Македонија 
 Распоредувањето на наставниот кадар се врши врз основа на законските регулативи во Р. Македонија 
 Ефективноста се следи преку повеќе показатели во текот на учебната година. 
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  Директорот, помошник директорот и стручните соработници вршат посета на часовите најмалку еднаш во годината и по 
извршената посета даваат сугестии во насока на подобрување на наставниот процес 

 Наставниците го препознаваат влијанието на професионалниот развој врз ефективноста 
 Постои училишна стратегија за професионален развој на наставниците 
 Училиштето дава подршка во професионалниот развој на наставниците и е транспаренто при вклучување на наставниот кадар во 

проекти и обуки и секогаш се раководи од потребите на наставниците при нивниот избор 
 Наставниците посетуваат различни надворешни и внатрешни обуки  
 Наставниците ги дисиминираат стекнатите знаења на различни начини 

Слаби страни 
 Отсуство на континуирано следење на ефективноста на наставниците во текот на повеќе години. 
 Недоволна комуникација помеѓу стручните соработници и наставниците и/или наставниците/приправници при размена на 

информации и давање подршка во изработката на педагошката документација. 
 Наставниците изработуваат Личен план за професионален развој, но не врз основа на самоевалуација на сопствените компетенции. 
 Ненавремено ажурирање на професионалното досие на наставниците. 
 Недоволен број на одржани отворени часови. 

Приоритетни подрачја (идни активности) 
 Стручните соработници, раководната служба во училиштето во соработка со тимот за професионален развој да прават 

индивидуални споредбени анализи за ефективноста на наставниците во тек на годините со изготвување на годишни извештаи, 
земајќи ги предвид: 
• Посета на часови 
• Одржани отворени часови 
• Одржани часови додатна и дополнителна настава 
• Часови со примена на ИКТ интеграција на Еко содржините 
• Правилно пополнување на педагошката документација 
• Одговорни на тимови, активи, проекти, комисии, организации 
• Учество на различни видови натпревари на учениците како ментори 
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  Со цел подобрување на комуникацијата, размена на информации, дисеминација на стекнати знаења и подршка во наставниот 
процес помеѓу наставниците, наставниците/приправници и стручните соработници, стручните соработници треба да изработат 
план со динамика на одржување состаноци со стручните активи и истиот да биде истакнат во наставничката канцеларија 

 Тимот за професионален развој заедно со раководната служба во училиштето да одражат обуки, работилници и разговори со фокус 
групи за правилно изготвување на Личен план за професионален развој 

 Стручните соработници да изработат план со динамика за пополнување на професионалното досие по стручни активи 
 Изработка на интерен протокол за одржување на отворен час кадешто секој наставник ќе одржи отворен час во текот на учебната 

година. 
Подрачје – Управување и раководење 

Индикатори:  
7.1 Управување и раководење со училиштето 
  

Јаки страни 
 Валидни визија и мисија на училиштето, ревидиран Статут на училиштето, валиден деловодник за работа на училишниот одбор 
 Редовно водена административна документација (Годишни програми за работа и годишни извештаи за работата на училштето, 

училишниот одбор,  директор и помошник директор, записници од училишен одбор, совет на родители, наставнички совети, 
родителски средби) 

 Запазување на формата на документацијата пропишана со подзаконските акти (Годишната програма за работа на улилштето, а 
исто така и Полугодишниот и  Годишниот извештај за работата на училиштето го следи истиот формат) 

 Почитување на законските прописи и постапки во сите сфери (вклучително во сферата на финансии и јавни набавки) 
 Уредно и навремено свикување на состаноците на Училишниот одбор, советот на родители и наставничкиот совет, со предлог-

дневен ред 
 Конструктивен и партнерски однос помеѓу органите на управување и раководење 
 Зголемена транспарентност за локалната заедница преку редовно ажурирање на официјалната веб-страна на училиштето.  

Слаби страни 
 Отсуство на корелација на програмата на тимот за професионален развој  со потребата за развивање на компетенциите за кариерен 

развој на наставниците, а особено на оние потребнио за напредување во наставник-ментор и наставник-советник (Извор 
споредбена анализа на законот за настаници со програмата за професионален развој) 
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  Ограничен проток на информации и известувања за тековните одлуки, активности и иницијативи помеѓу органите на управување и 
раководење од една страна и стручните органи од друга страна (наставнички совет) (Извор- записници од наставничи совет) 

 Подетално запознавање на новите членови на училшниот одбор со нивните одговорности и надлежностите на УО (понуда на 
евентуална обука или информативен разговор) (извор – интервју на директор) 

Приоритетни подрачја (идни активности) 
 Назначување на наставник член на училишниот одбор за ажурирање на огласната табла за работата на училишниот одбор  
 Изработка на програма за работа на тимот за професионален развој во која ќе се земат предвид компетенциите потребни за 

кариерен развој на наставниците со цел да се востанови систем со кој ќе им се помогне на наставниците да се подготват и да ги 
развијат компетенциите потребни за кариерниот развој и тоа не само основните компетенции, туку и оние потребни за настаник-
ментор и наставник-советник 

 Воведување на задолжителен информативен разговор со новоназначените членови на училиниот одбор за да се запознаат со своите 
обврски како членови на УО како и општите надлежности на УО 
 

Подрачје – Комуникациски односи со јавноста 
Индикатори:  
 Комуникација на ниво на училиште 
 Комуникација на ниво на училницата 
 Комуникација на ниво на локална средина 

 
Јаки страни 
 Постои добра комуникација помеѓу стручните соработници, директорот и вработените.  
 Врши посета на наставни часови кај секој наставник.  
 Врши редовна дисеминација на обуки за сите воведени новини и измени во воспитно – образовниот процес.  
 Наставникот добива поддршка при реализација на редовна, дополнителна и додатна настава, отворени часови и воннаставни 

активности.  
 Заеднички ги идентификуваат децата со ПОП, емоционални и други потешкотии. Дава поддршка при решавање на конфликтни 

ситуации.  
 Наставниците разменуваат искуства и идеи на ниво на стручен / стручни активи.  
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  Постои соработка при реализација на отворени часови, се врши редовна дисеминација по спроведени обуки / семинари на ниво на 
училиште. 

 Постои достапност до сите информации за непречено реализирање на работните обврски на сите вработени.  
 Се води грижа за степенот на хигиената во училиштето.  
 Редовно се одржуваат планираните состаноци на НС на кои се даваат конструктивни предлози за подобрување на севкупното 

работење на училиштето.  
 Состаноците на Совет на паралелките-одделенски совети се одржуваат согласно предвидената динамика во Годишната програма за 

работа на училиштето и од страна на наставниците се даваат конструктивни предлози за подобрување на наставниот процес, 
подобрување на постигањата, редовноста и дисциплината на учениците.  

 За овие постигања се вршат редовни анализи како поединечно, на ниво на паралелка, така и на ниво на училиште.  
 На состаноците на Стручните активи се даваат предлози за подобрување на оперативните планови за час и примена на нови 

наставни форми, методи и техники на учење.  
 Се превземаат активности со кои ќе се подобри квалитетот на наставата и ќе се подобрат стандардите и критериумите за 

оценување.  
 На Стручните активи се даваат предлози за распределби на наставните часови по наставници и се формира facebook група, web 

страна за размена на мислење и искуства за подобрување на работата на наставниците. 
 Постои одлична соработка меѓу наставниците и учениците преку која може да се согледа состојбата, условите и климата за работа, 

резултатите, успесите и предизвиците со кои се соочува секое училиште.  
 Учениците редовно се информираат за своите права и обврски и сите активности кои се реализираат или се планираат во 

училиштето.  
 Наставниците имаат воспоставено добра комуникација со учениците, еднаков приод, заемна почит и поддршка.  
 За напредокот и постигањата се дава редовна усна и писмена повратна информација, а постои и можност за помош и поддршка на 

учениците со ПОП, емоционални, социјални и здравствени потешкотии.  
 На транспарентен и демократски начин се врши изборот на претставниците во ученичката заедница.  
 Постои меѓусебна соработка за помош и поддршка при совладување на одредени наставни содржини.  
 Се превземаат иницијативи за организирање на активности за помош и поддршка на ученици од социјално ранлива категорија и 

друг вид на проблеми.  
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  За почитување на различностите се организираат трибини и други активности. Наставниците редовно ги поттикнуваат и 
мотивираат учениците да се вклучат во воннаставни активности и разновидни натпревари.  

 Учениците се задоволни од понудените изборни предмети.  
 Помеѓу момчињата и девојчињата постои пријателски однос.  
 Учениците доволно се информирани за работата што стручниот соработник ја извршува во училиштето и затоа имаат слобода да 

побараат помош и поддршка доколку се соочат со било каков проблем или потешкотии во и надвор од училиштето.  
 Редовно се информирани за постигнувањата.  
 Помеѓу наставниците и родителите постои добра комуникација. 
 Постои континуирана соработка со релевантните институции (МОН, БРО, ДПИ и ДИЦ).  
 Се остварува соработка со ЛС преку аплицирање за проекти значајни за подобрување на условите за работа на училиштето. 

Постои соработка со јавни установи во области од нивен домен.  
 Нашето училиште има потпишано меморандуми за соработка со други образовни институции во РМ и надвор од неа.  
 Соработката со граѓански здруженија и донатори се остварува со реализација на одредени проекти, акции и слично.  
 Училиштето остварува соработка со бизнис секторот. 

Слаби страни  
 Постои делумна соработка помеѓу наставниците од иста или различна група на предмети. 
 Делумно се даваат предлози за меѓупредметна интеграција.  

Приоритетни подрачја (идни активности) 
 Да се даваат предлози за меѓупредметна интеграција. 
 Да се зголеми соработка помеѓу наставниците од иста или различна група на предмети 

 
Подрачје – Училишна клима и култура 

Индикатори:  
4.1 Севкупна грижа за учениците 
4.2 Здравје 
4.3 Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 
5.1 Училишна клима и односи во училиштето 
5.3 Еднаквост и правичност 

http://oulazoangelovski.com.mk/
mailto:lazoangelovski@yahoo.com


 
                                  
                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Самоевалуација на училиштето за периодот од 2015 – 2017  
 

 

 
oulazoangelovski.com.mk  стр. | 172 

ООУ „Лазо Ангеловски“, Аеродром, Скопје 
Бул. АСНОМ бр. 192 
Тел/Факс: 2430-324 
email: lazoangelovski@yahoo.com  
 

 6.5 Финансиско работење на училиштето 
7.2 Цели и креирање на училишна политика 
7.3 Развојно планирање (Програма за развој) 
 
Јаки страни 
 градење атмосфера на почитување и конструктивна комуникација меѓу учесниците во воспитно- обравовниот процес 
 отвореност на Училиштето за соработка 

Слаби страни 
 недоволна континуираност, доследност и системност во процесот на комуникацијата меѓу учесниците во ВОР 
 недоволно промовирање, применување и вреднување на општата култура во училиштето. 

Приоритетни подрачја (идни активности) 
 Зајакнување на соработката и тимската работа во решавање на училишни прашања 
 Зајакнување на активното учество на учениците во сите сфери од училишниот живот 
 Веб страната на училиштето да се промовира кај родителите со теми интересни за нив и во интерес на нивните деца. Преку 

Советот на родители да добиваме материјали кои ќе се истакнуваат на Веб страната, ќе бидат во согласност со сите законски и 
подзаконски акти поврзани со воспитно – образовниот процес.  
 

Подрачје – Соработка со родителите и локалната средина 
Индикатори:  
5.4 Партнерски односи со родителите и локалната и деловната заеница 
 
Јаки страни 
 Сорабоката помеѓу родителите и наставниците е заемна и на високо ниво. 

Слаби страни 
 Недоволна вклученост на секој родител одделно во културно јавниот живот на училиштето и недоволно информирање за 

активностите во училиштето. 
 

Приоритетни подрачја (идни активности) 
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  Поголема вклученост на родителите при следење на промовираните содржини на веб страната на училиштето. 
. 

 
Комисијата, Извештајот од извршената самоевалуација на работењето на училиштето ќе го достави до Училишниот одбор, до директорот 
на училиштето и до основачот. 
 
Датум: август 2017 гододина 
 

Комисија за самоевалуација : 
 

Љубица Ружинска_____________________ 
(наставник) 

Валентина Петрова _____________________ 
(наставник) 

Игор Боризовски_____________________ 
(наставник) 

Александра Батиќ_____________________ 
(социјален работник) 

Игор Павлески  _____________________ 
(родител) 
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