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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. 
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Според целосно извршената самоевалуација, Комисијата ја оцени работата на училиштето со оценка 3,75 
(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  
 

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  
1.1.1 Применувани наставни планови и програми 
1.1.2 Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми 
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1.1.3 Прилагодување на наставните програми на деца со посебни образовни потреби 
1.1.4 Избор на наставни предмети 
1.1.5 Планирање на активности за реализација на слободните часови/ проектни активности на училиштето 
1.1.6 Реализација на проширените програми 
1.2 Квалитетот на наставните планови и програми 
1.2.1 Родова и етничка рамноправост и мултикултурна сензитивност на наставните програми и учебните помагала 
1.2.2 Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наставните програми и наставните 
помагала 
1.2.3 Интегрирање на оштите (меѓупредметните) цели во образованието 
1.2.4 Влијанието на наставниците и родителите врз наставните планови и програми 
1.3 Воннаставни активности  
1.3.1. Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности 
1.3.2. Опфатеност на учениците со воннаставните активности 
1.3.3. Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата на воннаставните активности 
1.3.4. Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активностите 
1.4 Планирања на наставниците  
1.4.1 Поддршка и следење на планирањата на наставниците 
1.4.2 Индивидуални планирања на наставниците 
1.4.3 Размена на искуства и информации при планирањето 
1.4.4 Распоред на часови 
1.5 Наставен процес  
1.5.1 Наставни форми и методи 
1.5.2 Избор на задачи, активности и ресурси 
1.5.3 Интеракција меѓу наставниците и учениците 
1.5.4 Приод на наставникот кон учениците 
1.5.5Следење на наставниот процес 
1.6  Интерактивност во наставата 
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1.6.1 Интеракција меѓу наставниците и учениците 
1.6.2 Интеракција меѓу учениците 
1.6.3 Користење на разновидни техники на учење и поучување 
1.7 Користење на ИКТ во наставата 
1.7.1 Употреба на ИКТ во наставата 
1.7.2 Користење на готови апликации и изработка на сопствени при реализацијата на наставата 
1.8 Интеракција на еколошкото образование 
1.8.1 План на активности за реализација на еколошките проекти и точки на акции од воспоставените еко-стандарди 
1.8.2 Интегрирање на еколошките содржини во Годишната програма за работа на училиштето и вклучување на 
еколошките содржини во индивидуалните планирања на наставниците согласно еколошката програма 
1.8.3 Обем и разновидност, опфатеност, еднаква вклученост и афирмација на учениците (од различен пол, етничка 
припадност, наставен јазик, посебни образовни потреби) во изработката на Анализата на состојбата на животната 
средина и Планот на активности за реализација на еколошките проекти и точки на акции од воспоставените еко-
стандарди 
1.8.4 Интеракција меѓу наставниците и учениците и поттикнување на учениците за активно учество во реализацијата 
на еколошките проекти и точки на акции од воспоставените еко-стандарди 
1.8.5 Спроведување на точките на акции кои се однесуваат на здравјето согласно воспоставените еко-стандарди 
(обезбадување и одржување на здрава и чиста животна средина за работа и учење) 
1.8.6 Реализација на седмиот чекор од еколошката програма (донесување на еко-кодекс) 
1.9 Искуства на учениците од учењето  
1.9.1 Средина на учење 
1.9.2 Атмосфера за учење 
1.9.3 Поттикнување на учениците за преземање одговорност 
1.9.4 Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето 
1.10 Задоволување на потребите на учениците  
1.10.1 Идентификување на образовните потреби на учениците 
1. 10.2 Почитување на различните потреби на учениците во наставата 
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1. 11 Оценувањето како дел од наставата  
1.11.1 Училишна политика за оценување 
1.11.2 Методи и форми за оценување 
1.11.3 Користење на информациите од оценувањето во наставата 
1.12 Сместување и просторни капацитети 
1.12.1 Просторни услови 
1.12.2 Искористеност на просторните капацитети 
1.13 Наставни средства и помагала 
1.13. 1 Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала 
1. 13. 2 Училишна библиотека 
1. 13. 3 Потрошен материјал 

 

 

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); Активно учество 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 и државни натпревари и други манифестации;  
 Наставните планови и програми во целост се реализираат во пропишаниот обем.  
 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. 
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 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.  
 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: 

 
 Наставниците недоволно изработуваат сопствени ИКТ ресурси. 

Планирање на диференциран пристап и изготвување ИОП за талентирани ученици 
 Вклучување на  учениците во планирањата и избор на воннаставните активности 

 
 
Приоритетни подрачја ( идни активности ) 
 
-Вклучување на учениците во иницијативи и давање предлози за избор на воннаставни активности кои што се 
вклучени во годишната програма за работа на училиштето, преку училишната заедница и анкети од страна на 
стручните соработници. 
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Подрачје – Постигнувања на учениците 
 
 

Индикатори: 
2.1 Постигање на учениците  

2.1.1 Следење на постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност по наставните предмети и по 
квалифакциони периоди 
2.1.2 Подобрување на постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност  
2.1.3 Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, на надарените ученици и учениците 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 во друго ниво на 
образование 
2.1.6 Следење на хоризонтално и вертикално движење на учениците 
            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 учениците од едно во друго училиште 

2.3Повторување на учениците 
2.3.1 Учениците што не ја завршуваат годината 

2.4Известување за напредокот на учениците  
2.4.1 Известување на родителите за напредокот на учениците 
         2.5 Следење на напредокот на учениците 
2.5.1 Водење на евиденција за индивидуален напредок на учениците 
2.5.2 Анализа на напредокот на учениците по паралелки 
         2.6  Промовирање на постигнувањата 



                   Самоевалуација на училиштето за период од 2017 - 2019 

 
oulazoangelovski.com.mk 

2.6.1 Промовирање на личните постигнувања на учениците 
2.6.2 Промовирање на постигнувањата во име на училиште 
 
 
Јаки страни: 
 

❖ Училиштето има инструменти со кои ги следи постигнувањата на учениците од различен пол и етничка 
припадност по наставни предмети и по квалификациони периоди, 

❖ Училиштето превзема конкретни активности за подобрување на постигнувањата на учениците од различен 
пол и етничка припадност, 

❖ Со помош на програмата и индикаторите за идентификација на ученици со ПОП, успешно се идентификуваат 
учениците со ПОП, нивната вклученост во воннаставните активности и ангажманот на образовните асистенти 
ги подобрува нивните преформанси 

❖ Наставниците и учениците покажуваат разбирање кон учениците со потешкотии во учењето и им помагаат 
за да ги надминат проблемите со учењето, 

❖ Училиштето има стратегија за идентификација на надарени ученици и наставниците  посветуваат внимание 
на талентираните ученици, 

❖ Часовите по дополнителна и додатна настава се доволни по број, им помагаат на учениците во надминување 
на потешкотиите во учењето, односно во надополнување на нивните знаења, 

❖ Училиштето има систем за следење на постигнувањата на учениците при премин од еден во друг циклус и 
едно во друго ниво на образование, 

❖ Учениците се задоволни од стручната спремност на наставниците, 
❖ Наставниците влијаат на подобрување на поведението на учениците, 
❖ Родителите редовно се известуваат за напредокот на учениците,  
❖ Наставниците се достапни за соработка со родителите и притоа отворениот ден е позитивен чекор кон 

поголема соработка со родителите 
❖ Наставниците применуваат современи техники и методи на учење и подучување и  ИКТ 
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❖ Голем број ученици се вклучени во воннаставните активности во училиштето, како и во голем број натпревари 
на кои постигнуваат високи резултати, 

❖ Училиштето води  евиденција за индивидуалниот напредок на учениците и прави анализа на напредокот по 
паралелки 

❖ Личните постигнувањата на учениците се промовираат  
❖ Училиштето има веб - страна на која се објавуваат сите потребни информации поврзани со работата на 

училиштето 
 
 
Слаби страни: 

❖ Недоволно се изработува ИОП за талентираните ученици 
❖ Се зголемува бројот на изостаноци на учениците  
❖ Родителите недоволно ги користат средствата за информирање во училиштето 

 

Приоритетни подрачја ( идни активности ) 
❖ Поголема ангажираност при планирањето диференциран пристап или да се изработува ИОП за 

талентираните ученици и истиот да влезе во Годишните планирања на наставниците  
 

Подрачје 
Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачите и раководниот 

кадар 
 

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

❖   Бројот на вработени во училиштето е според потребите 
❖   Наставниот кадар соодветствува со законските регулативи на РСМ 
❖   Распоредување на наставниот кадар се врши врз основа на законските регулативи во РСМ 
❖   Ефективноста се следи преку повеќе показатели , а од учебната 2018/2019 година се следи преку формулар 

за следење на ефективноста на наставниците 
❖  Стручните соработници,секој во рамки на своите компетенции вршат посета на часовите во насока на 

мониторирање и  советување за работа со конктетни деца 
❖  Наставниците го препознаваат влијанието на професионалниот развој врз ефективноста 
❖  Постои училишна стратегија за професионален развој на наставниците 
❖  Наставниците посетуваат различни надворешни и внатрешни обуки 
❖  Комуникација помеѓу стручите соработници и наставниците и /или наставниците/ приправници при размена 

на информации и давање подршка во изработката на педагошката документација 
❖   Секој наставник изготвува Личен план за професионален развој 
❖  Согласно педагошката документација реализирани се доволен број на отворени и колаборативни часови 
❖ Навремено се ажурира  професионалното досие на наставниците  
❖ Училиштето дава поддршка во професионалниот развој на наставниците и е транспарентно при вклучување 

на наставниот кадар во проекти и обуки и секогаш се раководи од потребите на наставниците при нивниот 
избор.   
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Слаби страни: 

❖ Отсуство на механизам за оддавање на признанија и наградување на кадарот кој вложува во своето 
усовршување, активен е во различни сфери на дејствување поврзани со образованието и внесува новини во 
работата. 

 

Приоритетни подрачја (идни активности): 

❖ Изработка на интерен Правилник за оддавање на признанија и наградување на кадарот кој вложува во своето 
усовршување, активен е во различни сфери на дејствување поврзани со образованието и внесува новини во 
работата. 

 

Подрачје – Управување и раководење 

 

Индикатори: 
 
4.1  Управување и раководење со училиштето 

4.1.1 Управување со училиштето 
            4.1.2  Раководење со училиштето 

 

Јаки страни: 
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❖ Валидни визија и мисија на училиштето, изменет Статут на училиштето за усогласување на истиот со 
амандманот XXXIII на уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/2019 од 12.01.2019 година) за промена на името, како и за усогласување со Законот за наставници , 
валиден деловодник за работа на училишниот одбор 

❖  Навремено ажурирање на административна документација (Годишни програми за работа и годишни 
извештаи за работата на училиштето, 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 Годишниот извештај за работата на училиштето го следи истиот формат) 

❖ Работење согласно законските прописи и постапки 
❖ Усогласеност на Статутот со Уставот и Законот за основно образование, Законот за работни односи и Законот 

за наставници 
❖  Уредно и навремено свикување на состаноците на Училишниот одбор, советот на родители и наставничкиот 

совет, со предлог-дневен ред 
❖ УО во целост ги следи постапките и процедурите опишани во деловникот за работа (број на членови, начин 

на свикување на состаноците, начин на водење на состаноците, начин на одлучување, водење записници и 
документација за работата на УО). 

❖ Усвојувањето на училишните документи е навремено и се усвојуваат и поднесуваат до соодветните 
институции, откако истите детално се разгледуваат и дискутираат претходно 

❖ Конструктивен и партнерски однос помеѓу органите на управување и раководење 
❖ Запазување на законитоста на работењето од страната на раководната служба 

 

 

Слаби страни: 
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❖ Во поглед на обезбедување на квалитет на настава и подобрување на условите за работа како 
најприоритетни сфери за подобрување 

 

Приоритетни подрачја (идни активности): 

 Во поглед на материјално-техничките услови при изработката на финансовиот план да се предвидат најголем 
дел од средствата од ставката за нагледни средства и помагала за компјутери/таблети, географски карти, 
слики, постери, визуелни средства, материјали за илустрација, демонстрирање на одредени процеси исл.) 
спортска опрема/реквизити особено за одделенска настава, особено да се зголемат средствата кои се 
инвестираат во хигиената во поглед на реконструкција на тоалетите со намалена функционалност и сл. 
Одржување на пракса активите да поднесуваат извештај за потребни наставни и нагледни средства и 
материјали пред почетокот на секое полугодие и обезбедување на истите според финансиските можности на 
училиштето. 

 

Подрачје – Комуникација и односи со јавноста 

 

Индикатори: 
 
5.1 Комуникација на ниво на училиште 
5.1.1. Комуникација: директор – вработени 
5.1.2 Комуникација: стручен соработник – наставник 
5.1.3 Комуникација: наставник – наставник 
5.1.4 Комуникација: наставник / стручен соработник со административно-технички персонал 
5.1.5 Комуникација на состаноците на наставничкиот совет, одделенските совети и стручните соработници 
5.2 Комуникација на ниво на училницата 
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5.2.1 Комуникација: ученик – ученик 
5.2.2 Комуникација: наставник – ученик  
5.2.3 Комуникација: стручен соработник – ученик 
5.3 Комуникација со окружувањето на училиштето  
5.3.1 Комуникација со родителите на учениците 
5.3.2 Комуникација со институциите од централно ново – МОН, БРО, ДПИ и ДИЦ 
5.3.3 Комуникација со институциите од Локалната самоуправа – Градоначалник, оптински совет и јавни установи 
(воглавно од комуналната сфера) 
5.3.4 Комуникација со други образовни институации во РМ и странство 
5.3.5 Комуникација со граѓански здруженија и донатори 
5.3.6 Комуникација со бизнис сектор 

Јаки страни: 

❖ Комуникација на  директор и помошник директор со вработените е на високо ниво и навремено се добиваат 
бараните информации. На редовно одржуваните наставнички совети информираат за законските измени и 
навремено споделуваат информации за непречено реализирање на наставата но и бараат предлози за 
подобрување на сeвкупното работење на училиштето.  

❖  Потребата и поддршката за соработка со стручните соработници е на високо ниво(при решавање на 
конфликтни ситуации со учениците, идентификување на учениците со ПОП) и редовно  вршат посета на 
отворени и интегрирани часови  

❖ Редовно се одржуваат состаноци меѓу стручни соработници и стручни активи 
❖ Постои одлична соработка меѓу наставниците од ист и различен актив при што има постојана размена на 

идеи и искуства (при подготовка и реализација на отворени и интегрирани часови каде наставниците -колеги 
но и стручната служба многу често присуствуваат), исто како и соработката со наставници од други училишта 
(од нашата држава но и од странство) 

❖ Редовна дисeминација  
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❖ Редовно одржување на состаноци на ниво на паралелка согласно г.програма и редовно одржување на 
состаноци на ниво na актив каде присуствуваат сите членови и се дискутира најчесто за програмата за 
работа, соработка, усогласување на критериумите за оценување…. 

❖ Одлична соработка и комуникација наставник-ученик со взаемна почит и еднаков приод кон сите ученици и 
стимулација за позитивна атмосфера за време на часовите но и после часови што резултира со желба за 
одење во училиште. Учениците  добиваат редовна повратна информација за напредокот и нивните  
постигнувања.  

❖ Редовна информираност за права и обврски, активности кои се планираат во училиштето, добра 
мотивираност, взаемната почит  

❖ Учениците слободно и самостојно бараат потребна помош од стручната служба 
❖ Редовен поттик за учество во натпревари како и поттик и насоки за правилен избор на идно образование.  
❖ Добра комуникација и соработка наставник - родител каде родителите редовно се информирани за измените 

и новините во образованието но и за постигнувањата и напредокот на учениците.  
❖ Одлична мотивација за подобрување на знаењата како и барање на  многу знаење при оценувањето 

 

Слаби страни: 

❖ Поголема грижа за училишниот инвентар од страна на сите субјекти(вработени, ученици, родители) . 
❖ Навремено  проследување на информации на родителите во одредување и реализација на училишните 

приоритети. 

 

Приоритетни подрачја (идни активности): 

❖ Континуирана вклученост на сите наставници во работата на  училишните  тимови, комисии, работни групи и 
проектни активности со цел стекнување на искуства и сознанија за начинот на функционирањето на 
училиштето.  
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Подрачје – Училишна клима и култура 

Индикатори: 
 
6.1 Севкупна грижа за учениците 

6.1.1.Заштита од физички повреди и елементарни напогоди  
6.1.2.Превенција од насилство 
6.1.3 Заштита од пушење, алкохол и дрога 
6.1.4 Квалитет на достапна храна 
6.1.5 Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот 
6.1.6 Грижа на учениците од социјално загрозени семејства 

6.2 Здравје 
6.2.1 Хигиена и заштита од болести 
6.2.2 Грижа за учениците со здравствени проблеми 

6.3 Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 
6.3.1 Пружање помош при изборот на занимање/понатамошно образование 
6.3.2 Грижа за учениците со емоционални проблеми 

6.4 Училишна клима и односи во училиштето 
6.4.1.Углед/имиџ на училиштето 
6.4.2.Кодекс на однесување 
6.4.3.Училишна клима 
6.4.4.Поведение и дисциплина во училиштето 
6.4.5 Партиципација на учениците во решавањето проблеми и донесувањето на одлуки 

6.5 Еднаквост и правичност 
6.5.1.Познавање на правата на децата 
6.5.2.Еднаков и правичен пристап на сите ученици 
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6.5.3.Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 
6.6 Финансиско работење на училиштето 

6.6.1 Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за финансиско работење 
6.6.2 Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет 

6.7 Цели и креирање на училишна политика 
6.7.1.Јасност и соодветност на целите 
6.7.2 Процедури за креирање на училишна политика 

6.8 Развојно планирање 
6.8.1.Цели на развојното планирање 
6.8.2.Професионален развој/ стручно усовршување на кадарот 
6.8.3.Материјално-технички сретства 
6.8.4.Инфраструктура 

 

Јаки страни: 

❖ Училиштето има еднаков и правичен третман на сите ученици независно од пол, етничка припадност и 
социјално потекло. Го прифаќа и промовира мултикултурализмот и во таа насока се воспитувааат и 
образуваат учениците. 

❖ Училиштето води грижа за учениците од социјално загрозените семејства. 
❖ Училиштето презема мерки и активности за превенција од насилство и девијантни појави во училиштето, 
❖ Училиштето им обезбедува на учениците советодавна помош при изборот на училиште за понатамошното 

образование; 
❖ Училиштето води грижа за одржување на редот и дисциплината, кои се на високо ниво. 
❖ Куќниот ред и Кодексот на однесување во училиштето во голема мера се почитуваат. 
❖ Финансиско работење што го спроведува училиштето е транспарентно и во согласност со законските норми; 
❖ Вработените учествуваат во креирањето на стратегиите за остварување на целите на училишната програма. 
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❖ Наставниците ги дисиминираат стекнатите знаења од обуки на ниво на стручен актив и таргет групи 
❖ Училиштето поседува противпожарни апарати 

Училиштето има изработено план за евакуација 

 

Слаби страни: 

❖ Пристапот во училиштето на учениците со телесни пречки во развојот е достапен само во училниците и 
тоалетите на приземје;и тоалетите не се приспособени за истите 
 
 

Приоритетни подрачја (идни активности): 

❖ Подобрување на просторните услови (пристапност до погорните катови и прилагодување на тоалетите) во 
училиштето за потребите на лицата со потешкотии со мобилност  - да се направи лифт и да се приспособат 
тоалетите 

 

Подрачје - Соработка со родителите и локалната средина 
 

 

Индикатори : 
 
7.1 Партнерски односи со родителите и локалната и деловната заеница 
7.1.1  Соработка на училиштето со родителите 
7.1.2   Соработка со локалната заедница 
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 7.1.3  Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 

 

Јаки страни: 

 Добра соработка меѓу наставниците, стручните соработници и родителите 
 Задржување и афирмација на угледот на училиштето во локалната средина 
 Инволвираност на родителите, наставниците и стручните соработници во наставниот процес и културно-

јавниот живот во училиштето 
 Информираност за реализирани активности, манифестации и успеси на учениците и училиштето преку 

објава на веб страната на училиштето 
 
 
Слаби страни: 
 
 Недоволна вклученост на родителите во наставата, со презентации за професиите кои ги работат и 

знаењата кои ги поседуваат. 
 

Приоритетни подрачја (идни активности): 

 Вклучување на родителите и заедницата во планирање, организација и реализација на културно-јавните 
настани, наставните и воннаставни активности во училиштето преку поставување на работен календар на 
претстојни активности на веб страната на училиштето и простор за предлози и коментари преку кои 
родителите, локалната и деловната заедница ќе имаат можност да ги искажат своите идеи и иницијативи за 
соработка  
 

 




