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Самоевалуација на училиштето : ООУ „Ѓорѓија Пулевски’’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Име на училиштето ООУ Ѓорѓија  Пулевски  - Скопје 

Адреса на училиштето бул. Јане Сандански бр.27 А 

Краток опис на училиштето 
 ( број на ученици и паралелки ) 

Училиштето има вкупно 38 паралелки со 1001 ученик 

Контакт информации- телефон, 
факс, е-mail 

тел: 02/2455 -  
e-mail: gpulevski@yahoo.com 

Број на вработени Вкупно вработени:71 
Наставници:66 
Директор: 1 
Педагог: 1 
Психолог: 1 
Дефектолог:1 
Библиотекар: 1 
Секретар- 1 
Домаќин: 1 
Технички персонал: 6 

Самоевалуацијата е спроведена во период април-јуни 2018 година.  
Подрачје 1: - Организација и реализација на наставата и учењето 
Подрачје 2: - Постигања на учениците 
Подрачје 3: - Професионален развој на наставниците, стручните соработници и воспитувачи и на раководниот кадар, 

Подрачје 4: - Управување и раководење, 

Подрачје 5. - Комуникации и односи со јавноста, 

Подрачје 6: - Училишната клима и култура  

Подрачје 7: - Соработката со родителите и со локалната средина. 

Во процесот на самоевалуација беа вклушени и родители од Советот на родители. 
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I.Подрачје 

 
 

Организација и реализација на наставата и 
учењето 

 
 
 
 

             Организација и реализација на наставата и учењето 
 

1.1 Реализација на наставни планови и програми 

1.2 Квалитет на наставните планови и програми 

1.3 Воннаставни активности 

1.4 Планирање на наставниците 

1.5 Наставен процес 

1.6 Искуства на учениците од  учењето 

1.7 Задоволување на потребите на учениците 

1.8 Оценувањето како дел од наставата 

1.9 Севкупна грижа за учениците 

1.10 Здравје 

1.11 Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 
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  Подрачје: Организација и реализација на наставата и учењето 
 

Извори  

Годишни програми, годишен 
глпобален план по 
одделенија 
Тематски, неделни, дневни 
подготовки iи одделенски 
дневници 
Записници од одделенски 
совети 
Записници од Наставнички 
совет 

 Училиштето во целост ги реализира наставните планови и програми одобрени од 
МОН. Наставата е реализирана целосно според планираното. 

 Наставниците можат да прават промени во планирањата (време и период на 
реализација) на некои теми од програмата во договор со активот и доколку има 
некакви пречки за нивна реализација (во моментот нема нагледни средства – 
инструменти, празници, боледувања на поголема група ученици, смената во која 
работат учениците и тн)  

 
Делови од Законот за 
основно образование 
 
 
 

  Училиштето ги прилагодува наставните планови и програми на карактеристиките на 
локалната средина. 

 Училиштето во своите наставни програми има планирано и реализирано посети на 
јавни установи, театри, музеи, кино и др.  

 Со сегашната поставеност на наставниот план и програм учениците имаат можност 
да бираат изборен предмет.  

 
Одделенските дневници, 
Дневни подготовки 
 

 Училиштето дава поддршка на наставниците да ја осовременуваат наставната 
програма со тоа што имаат можност да бираат учебници (сепак оваа можност е 
лимитирана со реализацијата на проектот бесплатни учебници и нивното 
пренесување на следните генерации каде што предаваат други наставници), имаат 
пристап кон стручна литература, семинари, стручни активи, разменуваат искуства и 
информации и ги користат сите други ресурси и помагала со кои располага 
училиштето.  .  

 Во нашето училиште настава следат многу малку ученици со различна етничка 
припадност. Учениците со различна етничка припадност од македонската добиваат 
соодветна поддршка, учествуваат во најразлични активности организирани во 
училиштето, натпревари и др. Во инклузијата на овие ученици активно се вклучени 
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одделенските раководители, наставниците и стручната служба.  
 Училиштето организира бразование за родовата еднаквост, односи меѓу полови, 

репродуктивно здравје, ХИВ-Сида, зависности преку предавања, систематски 
прегледи, на часови.  

Дневници, Дневни подготовки 
 
 

 Училиштето реализира образование за човекови права, граѓанско образование и 
други теми поврзани со општествената проблематика преку наставни програми, 
часови на одделенска заедница.  

Годишен извештај за работата 
на  ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ 
2016/17 учебна година 
 
 
 
 

 Во наставните планови не се предвидени секции, но во училиштето функционираат 
следниве:  
- Млади математичари 
- Млади физичари 
- Млади хемичари 
- Љубители на странски јазик 
- Млади биолози 
- Млади географичари 
- Млади историчари 
- ПМП (прва медицинска помош) 
- Литературна секција 
- Драмска секција 
- Рецитаторска секција 
- Хор 
- Оркестар 
- Ликовна уметност 
- Библиотекарска секција 
- ПЦК  

 
Извештаи на активите 
Годишен извештај за работата 
на  ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ 
2016-2017, 2017/18 

 Придобивки од воннаставните активности се  афирмација на училиштето, 
проширување на знаењата на учениците, организирање на слободното време на 
учениците, развивње на талентите на децата, подобрување на нивната самодоверба, 
позитивно влијание на околината и другите ученици. Сите добиени пофалници и 
дипломи се наоѓаат кај учениците, наставниците и се нотирани во извештаите на 
училиштето.  
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Методи кои се 
користени за 
собирање на 
податоци 

Собрани информации  
 

-Годишни глобални  
планирања 
 -Тематско-процесни 
планирања 
 - Интегрирани 
планирања 
 - Оперативни односно  
дневни планирања 
- Материјали од 
анкета 
 

 Од вкупно 100 поделени анкетни листови само 88 родители, односно околу 70% се изјаснија 
дека се реализираат во целост наставните планови и програми одобрени од МОН. 

 По прашањето за активната соработка на родителите при употреба на различни методи и 
форми во наставниот процес (собирање податоци, стручна помош, истражување, правење 
книги и др.) поделени се мислењата за потребата од нивното учество. Така да, со ДА или 37% 
од нив, одговорија  дека треба поактивно да учествуваат, а со НЕ одговорија  21%, а пак 
немаат мислење дури 30%.  

       Најголем дел од анкетираните родители или 80% сметаат дека наставните програми се  
преобемни. 

 Од вкупно анкетирани 122 родители и 68 ученици, околу 50% и од едните и од другите сметаат 
дека се доволно информирани за адаптираните наставни содржини за учениците со ИОП. 

 Според наставниците од предметна настава кои работат во училници опремени со компјутери, 
распоредот на клупите во училниците опремени со компјутери, ја отежнува креативноста во 
наставата во текот на наставниот процес и ја оневозможува целосната реализација на 
групната  работа.  

 Според најновото истражување (анкета) спроведено за наставници констатирано е дека 95% 
се изјаснија дека потребите на учениците се задоволени во смисол на индивидуалниот 
пристап во воспитно-образовниот процес. 

       При изборот на задачи и активности се внимава на овозможување на реализација на 
активности од различно ниво на сложеност, прилагодени на индивидуалните потреби на 
учениците. Во зависност од потребите на наставниот предмет, за успешна реализација на 
часот, наставниците користат ресурси кои ги има во училиштето или пак учениците самите ги  
приспособуваат и набавуваат.         

-Увид во ученички 
досиеја 
 -Увид во евиденцијата  
на стручната служба 
  -Одделенски 
дневници 
- Анкети за изборни 

 Наставниците од одделенска настава во текот на воспитно-образовниот процес користат 
најразлични форми и методи на работа. За континуирано запознавање  со  способностите   на 
учениците се реализираат работилници од страна на психологот каде учениците  
индивидуално и тимски работат, а потоа нивните изработки се анализираат индивидуално. На 
тој начин наставникот добива повратна информација и неопходни податоци при формирање 
на досиејата на учениците. Според сознанијата од спроведената анкета на ученици добиени 
се следните податоци: по прашањето дали наставниците создаваат продуктивна работна 
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предмети 
 - Годишна програма 
на училиштето 
 - Извештај од секции 
 
Материјали од анкета 
 -Прашалници за 
ученици, наставници и 
родители 
 

атмосфера (користат современи форми и методи и ИКТ во наставата) сосема се согласуваат  
76,19% од учениците, а 23,81% се согласуваат. Учениците истакнаа дека наставниците ги 
поттикнуваат самостојно да мислат, прашуваат и заклучуваат и тоа 80,95% сосема се 
согласуваат, а 19,05% се согласуваат.  

 Дека оценувањето е јавно и транспарентно сосема се согласуваат 83,33% од учениците, 
11,90% се согласуваат, а не се согласуваат 4,7% од учениците. 

 Речиси сите ученици се изјаснија дека се задоволни од односите на релација наставник-
ученик, а исто така задоволни се и од односот на наставниците спрема нив во целина. 

 Анкетираните ученици од предметна настава, во глобала, укажуваат на постоењето на 
квалитетна двонасочна комуникација на релација наставник-ученик. Како показател на 
реалната состојба се анализираат податоците од анкетираните 50 ученици, од кои 52% се 
изјаснија дека понекогаш ги почитуваат наставниците, 46% секогаш ги почитуваат, а 2% не 
ги почитуваат или не дадоа одговор. Според сумираните податоци од анкетата, се 
согледува дека постојат реални проблеми во некои паралелки (со изјаснување на 20% од 
учениците), главно поврзани со недисциплина и попречување на вообичаениот тек на 
наставата. Проблемите, од овој вид, ги решаваме на релација ученик – наставник – родител, 
со другите предметни наставници, стручната служба и директорот на училиштето. Според 
анкетираните, 68% од учениците сметаат дека во соработка со одделенскиот раководител и 
психологот, педагогот или дефектологот  успешно ги решаваат, сосема или поголем дел од 
проблемите.  

 Анкетите укажуваат дека наставниците имаат подеднаков пристап во работата и 
комуникацијата со сите ученици (80% од анкетираните ученици сметаат дека подеднакво се 
третираат машките и женските ученици). Во текот на наставата се иницира и се одржува 
позитивна атмосфера и коректен однос во средината. 

 Следење на наставниот процес се врши континуирано и на различни нивоа. Во текот на 
првото и второто полугодие, од страна на стручната служба реализирани се посети на часови 
кај сите наставници . За посетата на часот се води евидентен лист, а за впечатоците со 
наставникот се разговара индивидуално, со што се подобрува наставниот процес. 
Наставниците меѓусебно се информираат за карактеристични (посебни) планирани часови, се 
посетуваат и разменуваат искуства. Тоа доведува до поставување корелација меѓу 
содржините од различни наставни предмети, со што се овозможува стекнување повисоко 
ниво на знаење, способности и вештини кај учениците. На тој начин се обезбедува 
поквалитетна настава и поголеми резултати од работењето.  

 Податоците  од извршената анкета укажуваат дека учениците се  задоволни од: работната 
атмосфера, начинот на предавање на наставниците, применетите форми и методи  и 
примената на ИКТ во наставата. Според истражувањето 80,95% ученици сосема се 
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согласуваат дека наставниците ги поттикнуваат на тимска работа, а 19,05% се согласуваат со 
истото. Дека во училиштето учениците имаат можност да го искажат своето мислење при 
решавање проблеми и одлучување, 64,29% сосема се согласуваат, 33,33% се согласуваат, а 
2,38% не се согласуваат. Анкетата за наставници во врска со истото прашање покажа дека 
примената на ИКТ во наставата ја олеснува работата на наставниците, и, со ова сосема се 
согласуваат 51,28%, се согласуваат 25,64%, не се согласуваат 10,25%, а воопшто не се 
согласуваат  12,82%. Интеракцијата наставник-ученик и ученик-ученик  се подобрува со 
примена на добри методи и форми на работа. Со ова сосема се согласуваат 20,51%, се 
согласуваат 53,84%, не се согласуваат 12,82% и воопшто не се согласуваат 12,82%. 
Наставата е покреативна со примена на современите техники и стратегии. Резултатите се 
следни:  сосема се согласуваат 56,41%, се согласуваат 30,76%  и воопшто не се согласуваат 
12,82%. ЕКО проектите помагаат во презентација на соодветни содржини, а тоа го 
потврдуваат и резултатите: сосема се согласуваат 17,94,%, се согласуваат 48,71%,  не се 
согласуваат 15,38%  и воопшто не се согласуваат  17,94%. 

   Реализацијата на ЕКО проектите се постигнува преку одделенските заедници, училишната 
заедница и други форми на здружување, во соработка со наставници, стручна служба и други 
вработени во училиштето. 

 

 Истражувањето спроведено врз 30 наставници од кои 28 ги вратија анкетните листови, 
покажува дека околу 90% од нив, позитивно се изразија во однос на целосното реализирање 
на наставните планови и програми одобрени од МОН, бидејќи истите тие им помагаат на 
учениците при нивниот општествен развој, независно од нивната полова припадност. Но, 
исто така, тие имаат и можност на било каков начин да креираат и адаптираат содржини 
според интересот и потребите на учениците во зависност од обемноста на методските 
содржини. 
 

 Констатирано е дека наставниците сакаат да соработуваат и со родители при изведувањето 
на интегрираните часови и заедно со нив активно да работат за успешно користење на 
различни современи методи и форми при реализирањето на наставата (да собираат 
податоци, стручно да си помагаат, да истражуваат и тн.). 
 

 Од вкупно  анкетирани 88 родители дури 90% сметаат дека наставните планови и програми 
помагаат при општествениот развој на учениците без оглед на нивната полова припадност, 
а голем дел од нив се изјаснија дека учениците совладуваат најразлични вештини и 
способности на соработка (61%), договарање (55%), околу (50%) раководење и 
самодоверба (58%).  
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 Според сознанијата од спроведената анкета констатирано е дека: во училиштето се работи 
најчесто тимски и во соработка со други училишта. Се разменуваат искуства и информации 
при планирањето, а содржините се планираат според насоки добиени од БРО. Со цел, да се 
изработат подобри планирања, наставниците  разменуваат  искуства континуирано и ја 
подобруваат меѓусебната комуникација преку: посета на отворени часови, подготовка за 
часови, заеднички анализи по одржани часови, соработка со колеги од други училишта и 
високо образовни институции (ПФ).  

 Целосна поддршка и неопходна помош при изработка на планирањата, како и при 
реализација на наставата, добиваат и младите колеги (наставници-почетници). Соработката 
се реализира преку: совети, разговори и идеи од  поискусните наставници. Наставниците – 
приправници “се упатуваат” на реализација на целите предвидени со визијата и мисијата на 
училиштето. 

 Изработувањето на распоредот на часови  е комплексна “работа” (со оглед на големиот број 
на наставници од предметна настава кои дополнуваат во други училишта). Распоредот на 
часови го изработува наставник од училиштето во договор со директорот, а интерните 
корекции ги изработува одговорниот дежурен наставник во соработка со стручната служба. 
При изработка на распоредот на часови особено се води сметка за интересите на 
учениците, но и според просторните и кадровските можности на училиштето. 

 За успешна реализација на воспитно-образовниот процес неопходни се  квалитетни 
планирања од страна на сите наставници, како и нивно имплементирање во процесот на 
наставата. Во нашето училиште, во последните три учебни години, наставниците се 
поуспешно и покомплетно ги изработуваат годишните, тематските и дневните планирања, 
во однос на претходните учебни години. По завршувањето на обуките за работа со 
компјутери наставниците истите ги изработувааат во електронска форма и по единствен 
урнек.  

 Во учебната 20117/2018год. годишните планирања се изработуваат на ниво на актив. 100% 
од анкетираните наставници имаат взаемна соработка, со што  се потврдува тимската 
работа и соработката со родителите.  

 При изработка на планирањата има размена на искуства и информации помеѓу 
наставниците. Со тоа сосема се согласуваат 95,23%, а 4,77%  се согласуваат. Стручната 
служба учествува со свои  сугестии во овие активности и дава поддршка на наставниот 
кадар. Со оваа констатација сосема се согласуваат 35,71%, од наставниците, а се 
согласуваат 64,29%. 

 Наставниците најчесто тимски ги изготвуваат  годишните глобални планирања. 
Планирањата се даваат на увид кај директорот на училиштето.  



 10 

 Според податоците добиени од пополнетите прашалници од наставниците од одделенска 
настава констатирано е дека 42,5% од наставниците го искористуваат потенцијалот на 
родителите во воспитно-образовната дејност, 47,5% делумно го искористуваат, а 10% од 
наставниците воопшто не го искористуваат.  

 Што се однесува до оперативните планови (дневните подготовки), истите се унифицирани и 
ги содржат сите елементи за следење на учениците, како и техники, стратегии, современи 
методи и форми на работа, рефлексија и тн. кои, за разлика од претходните години, не беа 
застапени. Оперативниот план за работа на час, како неопходен во наставата, редовно и 
уредно го водат сите наставници. За потребата од истиот, со исказот сосема се согласуваат 
12,50 % од анкетираните, 75,0% се согласуваат, не се согласуваат 7,5% , а воопшто не се 
согласуваат 5,0%.  

 
 

Материјали од анкета 
-Прашалници за 
наставници 
-Увид во ученички 
досиеја 
-Увид во евиденција 
на стручна служба     -
Одделенски дневници                     
-Годишна програма на 
училиштето  
- Извештај од секции 
-Додатна и 
дополнителна настава 
 
 

 Од извршениот увид  на прашалници  пополнети од страна на  наставниците од одделенска 
настава и стручната служба (директор, педагог, психолог и дефектолог) комисијата за учење 
и настава констатираше дека стручната служба на училиштето ги идентификува образовните 
потреби на учениците преку примена на техники, тестирања, разговори со наставници, 
ученици и родители. При уписот на ученици во прво одделение се идентификуваат деца со 
посебни потреби, а и во текот на понатамошното образование во соработка со ЗМЗ. 
Стручната служба ова го бележи во листи за разговори, протоколи за набљудувања на час и 
разговори со родители и наставници, евидентни листови, прашалници и бележници. 

 Стручната служба ги превзема овие активности за отстранување на пречките во процесот 
на учење кај учениците: советодавна работа со ученици, родители, наставници, 
разрешување на проблеми, помош во изготвување диференцирани задачи, 
идентификување на пречките, разговори, мотивирање и активирање во Учреничката 
заедница. 

 Стручната служба им помага на наставниците во идентификување, отстранување или 
остварување на образовните потреби на учениците преку разговори, водење записници, 
изготвување ИОП за учениците со посебни образовни потреби, стручна литература, насоки 
за приод кон ученикот, место на седење и тутор - ученик, обработка на теми за стручен 
актив и соработка во планирањата. 

 Идентификување и конкретизација на  образовните потреби на учениците од предметна 
настава се врши од страна на наставниот кадар и стручната служба. Со оглед на 
поставеноста на ученикот во центарот на вниманието, при реализацијата на наставниот 
процес, неопходно е, и континуирано се превземаат активности за задоволување на 
образовните потреби, како и  пронаоѓање начини за надминување на слабостите во 
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процесот на учење. Преку низа активности (семинари, обуки и советувања) инволвираните 
наставници се стекнуваат со способности за создавање услови за исполнување на 
образовните потреби за сите ученици. Образовните потреби на учениците со потешкотии во 
учењето и пречки во развојот се дефинираат преку изработка на индивидуални образовни 
планирања (ИОП) и определување на нивоа на знаења, според способностите и 
афинитетите на учениците. Во текот на учебната 2016/17год. во училиштето е вработен 
дефектолог со постојано работно место.  

 Од сознанијата на наставниците, родителите и самите ученици, присуството на дефектологот 
во училиштето е од голема важност и во голема мера им ја  олеснува работата на наставниците со 
децата кои имаат потешкотии. 

 
 
-Материјали од анкета 
 -Прашалници за 
ученици, наставници и 
родители 
-Увид во ученички 
досиеја 
-Увид во евиденција 
на стручна служба 
 -Одделенски 
дневници                         
-Анкети за изборни 
предмети 
 -Годишна програма на 
училиштето 
  -Извештај од секции 
-Разговори 
 

 Преку индивидуална работа со ученици /група ученици секој  наставник овозможува 
реализација на содржини за проширување на знаењата на учениците според нивните 
афинитети.  

 На тој начин во училиштето се почитуваат различните потреби на сите ученици и се 
реализираат во текот на наставните, воннаставните активности, квизови, натпревари 
(меѓуодделенски, училишни, општински, регионални, републички и меѓународни 
натпревари). 

 Во нашето училиште психологот редовно спроведува тестирање за  професионална 
ориентација во деветтите одделенија -информирање, тестирање, одбирање и давање 
насоки според афинитетите на учениците. 

 Со оглед на тоа што е се поголем бројот на ученици со проблеми во изговорот на одредени 
гласови се јавува потребата од нивна идентификација и стручна помош. Истите се 
идентификуваат од страна на стручната служба и Заводот за слух и говор кои редовно 
вршат проверка на учениците од прво одделение.  

 

-Годишна програма за 
работа на училиштето 
- Акционен план за 
оценување 
 -Стандарди за 
оценување (од БРО) 
 -Училишен дневник 

 Училиштето ги применува законските прописи со кои е регулирано оценувањето на 
учениците. Во училиштето има изготвена училишна политика за оценување. 

 Поголемиот број наставници во училиштето  изготвуваат годишни планирања за проверка 
на знаењето на учениците и се придржуваат на упатствата од БРО за дневно планирање за 
следење и оценување на учениците.  Наставниците од одделенска настава ги оценуваат: 
знаењето, вештините и способностите на учениците.  

 Оценувањето на учениците во наставата е јавно и транспарентно. За истото,  наставниците 
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 имаат докази  кои се сместени во портфолијата на учениците.  

 
- Извршен увид кај 

правник на 
училиштето 

 
- Увид во Летописната 

книга 
 
-Одделенски дневници 
- Записници од 
Одделенски совети, 
Наставнички совети и 
Училишен одбор 
 
 
 
- Записник од     
индивидуални 
разговори со 
учениците 
 
- Увид во просторните 
капацитети 
 
- Интервју со 
стручната служба 
 
-Разговор со 
одговорните 
наставници за заштита 
од елементарни 
непогоди 
 
 
 

 Училишниот простор во самото училиште и неговата околина е безбеден за изведување 
настава. Училиштето согласно Законот за заштита од пожари и елементарни непогоди има 
изготвено правилник за заштита од  пожари и елементарни непогоди.  Со овој правилник се 
пропишани мерки  за безбедност на учениците во текот на наставата во училишната зграда 
и училишниот двор. 

 Во училиштето постојат документи како: „План за заштита и спасување“,  Програма за 
оспособување на вработените од областа  на заштитата од пожар. Со овие документи се 
пропишани правилата за постапување во случај на елементарни незгоди и пожар. Во 
согласност со тоа, во  училиштето, наставниците се обучени за употреба на ПП апарати од 
стручно лице и  континуирано се изведуваат симулации за заштита од елементарни 
незгоди согласно планот и програмата коишто се изготвуваат на годишно ниво.  

 Во училиштето, согласно законот, постојано се врши контрола и мерење на исправност на 
хидрантната мрежа, испитување на отпор на распростирање на заштитно заземјување на 
утичници, громобранско заземјување, изолација на ел.инсталација,  за што постојат 
соодветни документи ( потврди за извршена проверка од специјализирани фирми). Во 
текот на реализацијата на наставните содржини за стекнување на практични вештини, 
учениците понекогаш на часовите по некои од предметите ( Хемија, ТО) користат заштитна 
опрема (ракавици, заштитни маски и очила). Инфраструктурата во училиштето (мебелот, 
скалите, подовите, кровот, прозорците, струјните места, дворот, итн.) се безбедни и не 
претставуваат потенцијална опасност од повреди на учениците (доколку во текот на 
учебната година, повремено   се појават проблеми тогаш тие се решаваат тековно). За  
заштита на  учениците од физички повреди постојано се укажува како тие да се однесуваат 
кон потенцијално опасните места (штекери, прекинувачи, компјутери, разводни кутии  и  
надворешните шахти ). 

   Во училиштето постои  дежурство на наставници за време на одморите , при што 
дежурните наставници за време на одморите меѓу часовите водат грижа за безбедноста на  
учениците и  распоредот на дежурства на наставниците е истакнат на видно место. Во 

училиштето има изготвено Кодекс на однесување на наставниците и учениците и тој е  истакнат на 
видно место во училиштето каде што може секој да го прочита.  

    Во училиштето постои  пишан документ (Закон за основно образование) во којшто се дефинирани 
сите облици на однесување на децата и возрасните кои се сметаат за психичко и физичко 
насилство (со особен акцент на облици на сексуално вознемирување на учениците). Училиштето 
има изработена програма за работа и пишан документ во кој се дефинирани сите облици на 
однесување.  Во нашето училиште е забранет  секаков облик на насилство манифестирано од 
страна на возрасните и учениците. Одделенскиот раководител разговара во врска со оваа тема со 
учениците во паралелката, а на  одделенските часови постојат определени теми од оваа област 
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коишто се обработуваат преку Вештини на живеење. 

   Постои и правилник за изрекување на педагошки мерки за агресивно однесување (Закон за 
основно образование). За решавање на овој тип на проблеми превентивно работи и Ученичката 
организација преку нејзини активности. Правилникот е достапен за наставниците, учениците и 
родителите (Закон за основно образование, Куќен ред.). Наставниците  ја знаат својата улога и 
одговорност во процесот на заштита на детето, а на потребите и грижите на децата им приоѓаат 
чувствително, грижејќи се за нивните права, приватност и достоинство. 

    Активностите за заштита и безбедност на учениците се координирани со институциите во 
локалната заедница преку предавања од Министерството за внатрешни работи на Општина 
Аеродром, потоа Центарот за социјални грижи и обезбедувањето на училиштето итн.  Учениците и 
родителите се  информирани  дека во училиштето постои  педагошко-психолошка служба која во 
учебната 2016/117 година е засилена со вработување на дипломиран дефектолог, кој има  
советодавна улога за различен вид на проблеми со кои се среќаваат учениците, родителите  и 
наставниците. Училиштето има политика за забрана на пушење, конзумирање алкохол и 
дистрибуција и конзумирање на наркотични супстанции. Со реализацијата на воспитната 
компонента (на часот на одделенската заедница и преку работилници со стручни лица) учениците 
редовно се едуцираат како да се заштитат од современите пороци. Во училиштето не се доаѓа во 
алкохолизирана состојба, не се консумира алкохол  и не се дистрибуираат и не се користат 
наркотични супстанции. За успешно справување со овие негативни појави учениците во 
училиштето се под надзор на агенцијата за обезбедување  за време на наставата и воннаставните 
активности во  училиштето, спортски и други видови на манифестации и настани. За таа цел 
училиштето имa пишани процедури (Закон за основно образование, Закон против пушење) според  
кои се дејствува при секое отстапување од нив. Во училиштето има истакнат знак „Забрането 
пушење“ на видни места. 

 Училиштето располага со училишна кујна која е дадена под концесија.  Училиштето се 
грижи за квалитетот на храната што им ја нуди на учениците, на тој начин што од учебната 
2017/18 година е назначен одговорни  наставници од одделенска настава кој се грижа за 
квалитетот и соодветноста на храната Со цел да се поттикнат и мотивираат учениците за 
здрав  живот,  во училиштето се води кампања за здрава исхрана меѓу учениците, се 
изработуваат проекти, се одржуваат  предавања за здрава храна на часовите по Биологија 
и Вештини на живеење.  

 Се  води грижа и за учениците со телесни пречки во развојот. Во таа насока училиштето 
соработува со родителите, така што тие секогаш пред почетокот на наставата можат да им 
помогнат на своите деца при влегувањето во училиштето, а понатаму грижата за нив ја 
превземаат учениците и наставниците. Исто така, училиштето има развиено механизми за 
поттикнување на соучениците во давање  помош и водење грижа за децата со телесни 
пречки. За време на одморите меѓу часовите, учениците им помагаат на децата за 
движење низ ходниците, училишниот двор и пристапот до тоалетот. За овие ученици, на 
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влезот на училиштето изградена е  бетонска рампа за олеснет пристап на учениците со 
телесни пречки во развојот, а имаме и соодветен тоалет. Училиштето нема лифт за овие 
деца. Аплицирано е до Америчката Амбасада за средства за лифт. Очекуваме повратна 
информација. Исто така, во училиштето се води грижа и за учениците кои се со посебни 
потреби, на тој начин што за успешно совладување на наставните содржини наставниците 
изработуваат и доставуваат прилагоден ИОП. 

 Покрај соработката со учениците, наставниците и родителите, училиштето остварува соработка и 
со други релевантни организации како на пример:  Завод за ментално здравје, Центар за слух и 
говор. 

 Во училиштето исто така се организираат продажни изложби во соработка со учениците, 
родителите и наставниците, а собраните средства се донираат за хуманитарни цели. Учениците 
од социјално загрозените семејства од нашето училиште имаат можност да учествуваат во 
воннаставни активности коишто бараат вложување на дополнителни средства. Така, при 
организирање на приредби, натпревари, екскурзии, полуматурска прослава, училиштето во 
соработка со надворешни соработници, на овие ученици им обезбедува попуст за надоместокот 
кој треба да се плати. Нашето училиште има голема поддршка и успешна соработка со 
организацијата на Црвениот Крст, Центарот за социјална работа, невладини организации во 
спроведување на процедурите за грижа и помош на сите деца кои потекнуваат од социјално 
загрозени семејствa.  

 
Извршен увид кај 
домаќинот  
 
 
-Извршен увид 
секретарот на 
училиштето 
 
-Записник од     
индивидуални разговори 
со учениците 
 
-Увид во просторните 
капацитети 

 
- Интервју со стручната 
служба 
 

 Хигиената во нашето училиште е на задоволително ниво, иако може да биде и подобро. 
Во текот на учебната година во училиштето редовно се врши дезинфекција и 
дезинсекција од страна на Заводот за здравствена заштита. По потреба, во случај на 
епидемија, постапките можат и да се повторат. 

     Ходниците, тоалетите, училниците и училишниот двор, се чистат во текот на денот со 
средства за хигиена (коишто се употребуваат редовно) и се дезинфицирани. Ходниците 
се чистат најмалку двапати во текот на денот, подот и мебелот во училниците се чистат 
два пати во денот (пред почетокот  на часовите и после часовите).  Генерално чистење се 
изведува за време на зимскиот распуст, т.е. полугодишен распуст и за време на летниот 
одмор. Во текот на годината за време на училишните акции – Ден на екологијата, Ден на 
планетата Земја,  и др. од страна на учениците и вработените се организира  чистење на 
училиштето и дворната површина околу него. Дворното место – зелената површина  се 
одржува секојдневно од страна на техничкиот персонал и од страна на учениците и 
наставниците преку наведените акции ( Ден на екологијата,  Ден на планетата Земја). 
Одржувањето на хигиената во училиштето би било поуспешно доколку во училиштето има 
поголем број на технички персонал што се грижи за хигиената. 

 Редовна обврска на  дежурните ученици е да водат грижа за хигиената во училиштето за 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Увид во одделенски 
дневници 
 
 
 
 
 
- 

време на одморите помеѓу часовите.  

 Што се однесува до превенција  од болести, во училиштето постои посебна програма 
“Грижа за здравјето на учениците” во која се води евиденција за имунизација, 
стоматолошки прегледи, систематски прегледи и  здравствена едукација на учениците со 
цел да се подобрат знаењата за превенција и заштита од различни заболувања. За таа 
цел се повикуваат стручни лица,  кои несебично се вклучуваат во реализацијата на 
здравствената едукација. Постои соработка со поликлиника Јане Сандански во којшто се 
вршат систематски прегледи, редовни вакцинирања, контрола на заби, евидентирано во 
дневниците на одделението во делот на заштита, како и, евиденција кај стручната 
служба. Секоја учебна година се вршат санитарни прегледи  на наставниците, а на секои 
две години задолжителен систематски преглед. 

 Политиката на нашето училиште во однос на учениците со здравствени проблеми  е 
насочена кон поголема  соработка со родителите и  информираност на учениците за текот 
на наставата, додека  ученикот отсуствува од  редовната настава (во договор  со 
наставникот се посочуваат одредени поважни  сегменти од темите што ученикот треба да 
ги совлада по предметите) . По потреба се формира комисија за полагање на испити  во 
случај на повеќе оправдани изостаноци (во законот за образование стои бројот на 
оправдани изостаноци кои може да ги има еден ученик и во кој случај би полагал испит по 
предметите). На учениците со здравствени проблеми им се дава помош од страна на 
наставниците за полесно совладување на предвидените, но пропуштени наставни 
содржини. Во случај на подолготрајно отсуство на учениците, се организира посета на 
болните деца (посетата ја врши одделенскиот раководител со група деца) 

 Бидејќи во училиштето учат и ученици со посебни потреби, кои  имаат пречки во 
движењето, на влезот на самото училиште постои пристап преку рампа за овие ученици.          

 Со цел, подобрување на здравјето на учениците организирани се повеќе хуманитарни 
акции, за собирање  на стара облека и  парични средства (коишто се распределуваат по 
потреба). Во текот на учебната година се организираат и продажни хуманитарни изложби, 
со изработки од самите ученици, а собраните средства се донираат таму каде што се 
најмногу потребни. Сите овие хуманитарни акции се забележани во одделенските  
дневници, во делот на општествено-корисна хуманитарна работа на учениците. 

 Исто така училиштето е вклучено во проектот за рециклирање на пластични шишиња во 
организација на ПАКОМАК и има натпреварувачки карактер. 

 
-Записник од     
индивидуални разговори 
со учениците 

    Во изборот на понатамошното образование на учениците,  училиштето им помага така 
што ги информира за мрежата на средни училишта во градот и условите за упис на 
истите. Во прилог на тоа училиштето им обезбедува на учениците јасни, точни и целосни 
информации за можностите за понатамошно образование. За таа цел се организираат 
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-Увид во просторните 
капацитети 
 
-Записник од     
индивидуални разговори 
со учениците 
 

-Интервју со стручната 
служба 
 
-Увид во 
документацијата  на 
психологот 

активности и се користат промотивни материјали на соодветни средни образовни 
институции за добивање на нови точни информации (флаери, трибини, посети на средни 
училишта, посета на Саем на кариерата (кој се одржува секоја година и на кој саем сите 
државни и приватни средни училишта вршат презентации на свои штандови). Исто така, 
училиштето помага во организирање средби на ученици со претставници од средни 
училишта, што претставува дел од активностите на професионалната ориентација. Голем 
број на државни и  приватни средни училишта вршат јавни презентации, во самото 
училиште, каде учениците се запознаваат со неговата образовна дејност, преку директни 
предавања,  флаери, плакати, промотивен материјал и др. Преку јавните медиуми 
(дневни и неделни весници) учениците се информирани за објавениот годишен конкурс за 
упис во средни училишта во Република Македонија и потребните услови за конкурирање. 
Исто така, по повод освоени државни и меѓународни награди, учениците имаат можност 
да конкурираат за добивање на ученички стипендии. 

    За професионална ориентација на учениците  (професионално насочување)  училишниот 
психолог врши тестирање и испитување на способностите и интересирањата на 
учениците. Се остваруваат  и  индивидуални разговори со учениците. Во Годишната 
програма постои програма за професионална ориентација на учениците изготвена од 
стручната служба. За одредени ученици се остваруваат и индивидуални разговори со 
родители, како помош за професионална ориентација на нивните деца (осебено за 
ученици со посебни потреби). 

    Училиштето има договорени процедури за грижа на учениците со евентуални  
емоционални потешкотии коишто се манифестираат преку намалување на успехот, 
нередовност во наставата, проблеми во социјализацијата и сл.,  без оглед на изборот 
(семејно насилство, семејна негрижа, развод на родителите, болест во семејството). 
Стручната служба е обучена да им помогне преку разговори, советувања, работилници,  на 

учениците или родителите во вакви ситуации или да ги упати до релевантни институции.  

  Училиштето за грижа и следење на учениците со емоционални потешкотии, по потреба, 
соработува со релевантни институции, како што се: здравствени институции, Центар за социјална 
работа, полиција  и др. 
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Клучни јаки страни: 
 Се дозволува наставникот да биде креатор на наставата, но во рамките на програмата; 
 Училиштето во целост го поддржува и помага осовременувањето на квалитетот за реализација на наставните планови и 

програми од страна на наставниците; 
 Опфатеност и успешно работење (многубројни награди и постигнати резултати) во воннаставните активности; 
 Комплетни годишни, тематско-процесни и дневни оперативни планови; 
 Примена на повеќе техники ,стратегии и инструменти за оценување и самооценување; 
 Изработка на унифицирани дневни оперативни планови; 
 Континуирана соработка со родителите -Клуб на родители; 
 Голема соработка меѓу наставниците и стручната служба; 
 Избор на најдобар ученик – првенец на генерацијата; 
 Јавно и транспарентно оценување; 
 Редовно информирање на Советот на родители, како и локалната самоуправа преку полугодишни и годишни извештаи; 

 - Присуство на дефектолог во училиштето. 
Слабости: 

 Наставните програми се преобемни; 
 Поголем број на родители се без сопствен став и мислење за Програмите  за учениците со посебни образовни потреби; 
 Делумно партиципирање на родителите за подобрување на условите за работа (од технички аспект) за сите ученици, со   

посебен акцент на учениците со посебни потреби; 
 Намалена функционалност на некои училници со поставеноста на компјутерите (несоодветен распоред); 

 Потреба од изградба на лифт за ученици со телесни  пречки  во развојот. 
Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за 
развој на училиштето 

 Обезбедување манипулативни средства за реализирање на Кембриџ програмата по предметот Природни науки во предметна 
настава; 

 Поголема соработка со родителите при обезбедување на технички средства за подобрување на условите за работа на 
учениците преку учество во взаемни проектни активности. 
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II подрачје 

Постигнување на ученици 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 2.1  Постигања на учениците  
2.2   Задржување/осипување на учениците  
2.3   Повторување на учениците  
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                   Подрачје:  Постигнување на ученици 

  

. Кои информации се собрани? 

Годишна Програма за работа на 
училиштето, 
Годишно глобално планирање 
на наставниците, Годишен 
Извештај 
                                                             
 
 
 
Дневници и матични книги  
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневни подготовки на 
наставниците  

 За подобрување на постигањата на учениците во наставата се применуваат различни 
современи форми на работа, наставни средства и методи преку кои учениците се 
стекнуваат со квалитетни и трајни знаења, способности и навики.  Училиштето ги 
подобрува постигањата на учениците преку индивидуална, индивидуализирана 
настава, дополнителна и додатна, преку соработка со родителите, стручната служба 
и други институции.  

 Од увидот на Годишниот Извештај можеме да видиме дека учениците успешно ја 
завршиле учебната година со позитивен успех по сите предмети  и без занчителна 
разлика во успехот врз основа на пол. Постигањата на учениците врз основа на 
етничка припадност не се следат поради незначителен број на ученици кои припаѓаат 
на друга етничка група.  

 Во училиштето се изготвуваат споредбени анализи на успехот по предмети, 
одделенија и пол.  

 Напредокот на учениците со посебни потреби се следи преку нивните портфолија, 
педагошката документација, стручната служба и преку соработката со родителите. 
Наставниците изготвуваат ИОП во соработка со родителот и стручната служба или 
планираат индивидуализиран пристап во работата со овие ученици.  

 Годишен Извештај за работата 
на училиштето за 2016/17 и 
2017/18 година.  

 Врз основа на Извештајот се заклучува дека сите запишани ученици во учебната 
2016/17 и 2017/18 ја завршиле успешно учебната година, нема ученици што го 
повторувале одделението.  

 Од извештајот на стручната служба се констатира дека нема осипување на ученици 
воопшто нити според идентификуваните групи (пол, етничка припадност, економски 
сиромашни семејства)  

 Промената на бројот на ученици е како резултат на селидба, но тој број е многу мал, 
а истовремено во училиштето се запишуваат нови ученици по истиот основ, така да 
не можеме да зборуваме за осипување на ученици 

 Бидејќи  промената на бројот на ученици е мала, училиштето не го третира ова како 
проблем, па оттаму не гради стратегии за надминување на истиот.  

 Доколку родител на ученикот не е задоволен од неговиот успех по конкретен предмет 
има право на жалба. Училиштето ги почитува процедурите предвидени со Законот.  
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Самоевалуација на училиштето:„Ѓорѓија Пулевски”                     Подрачје:  Постигање на учениците 

Наведете ги другите 
методи кои се 
користени за 
собирање на 
податоци 

Кои информации се собрани? 
 

 
Анкетен лист за 
наставници 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетен лист за 
ученици  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анкетниот лист го пополнија вкупно 37 наставници, сите со македонска националност. 

 Во врска со подобрувањето на успехот на учениците сите наставници – 100% се изјасниле дека 
имаат ученици со потешкотии во совладувањето на наставниот материјал, а за начинот како им 

помагаат на учениците со послаб успех да ги подобрат постигањата 56% се изјасниле дека 
работат индивидуално со нив, 58% држат дополнителна настава, 39% тоа го прават преку 

соработка со родителите, 48% преку соработка со стручната служба. 
 
 

Анкетниот лист за ученици го пополнија 100 ученика – 50 машки и 50 женски 

 На прашањето дали оценувањето е праведно и еднакво и за машките и за женските – 34% машки 
и 57% женски одговориле со да. 

 60% од машките ученици и 35% од женските одговориле дека наставниците оценуваат премногу 
строго. 
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Извештај за успехот 
и поведението на 
учениците во 2016/17 
и 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Постигања на учениците по предмети: 
 

предмет Среден 
успех 

 

Среден успех 
2016/17 

Среден успех 
2017/18 

Македонски 4,69 4,71 4,72 
Англиски 4,76 4,73 4,87 

Француски 4,69 4,72 4,64 
Математика 4,64 4,62 4,78 

Историја 4,88 4,89 4,92 
Географија 4,74 4,78 4,74 

Етика 4,89 4,88 4,88 
Граѓанско образование 4,82 4,76 4,90 

Биологија 4,68 4,71 4,82 
Физика 4,65 4,65 4,79 
Хемија 4,64 4,61 4,68 

Ликовно 4,98 4,97 5,00 
Музичко 4,95 4,97 4,99 
Физичко 5,00 4,97 5,00 

Информатика 4,82 4,92 4,86 
ТО 5,00 4,99 5,00 

Природни науки 4,88 4,89 4,91 
Класична култура 4,78 5,00 4,89 
Етика на религии 4,82 5,00 4,81 
Проекти-музичко 4,85 4,87 4,73 

Проекти информатика 5,00 5,00 4,92 
Иновации 4,85 4,83 4,86 

Спорт 5,00 4,96 5,00 
Вештини на живеење 4,98 4,97 5,00 

Природо 4,89 4,86 4,95 
Општество 4,80 4,74 4,95 
Творештво 5,00 4,97  

Работа со компјутери 5,00 4,99 5,00 
Проекти ТО 5,00  5,00 

Среден успех 4,68 4,84 4,88 
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Годишен Извештај 

 
 

 
 

 Постигања на учинеците по пол и по предмети  (VI – IХ одд.) 
 

предмет Среден успех 
машки 2016/17 

Среден успех 
женски 
2016/17 

Среден успех 
машки 2017/18 

Среден успех 
женски 2017/18 

Македонски 4,66 4,90 4,71 4,86 

Англиски 4,78 4,93 4,82 4,87 

Француски 4,56 4,88 4,50 4,78 

Математика 4,59 4,80 4,63 4,73 

Историја 4,81 4,96 4,89 4,95 

Географија 4,69 4,87 4,66 4,80 

Етика 4,79 4,96 4,84 4,91 

Граѓанско 4,62 4,92 4,83 4,96 

Биологија 4,56 4,87 4,77 4,87 

Физика 4,46 4,86 4,70 4,87 

Хемија 4,38 4,86 4,54 4,81 

Ликовно 4,90 5,00 4,98 5,00 

Музичко 4,91 5,00 4,98 4,99 

Физичко 4,92 4,99 4,98 5,00 

Информатик
а 

4,89 4,94 4,81 4,91 

ТО 4,98 5,00 5,00 5,00 

Природни 
науки 

5,00 5,00 4,82 4,95 

Класична 
култура 

5,00 5,00 4,82 4,98 

Етика на 
религии 

5,00 5,00 4,73 4,92 

Проекти 
музичко 

4,80 4,94 4,40 5,00 

Проекти 
информатика 

5,00 5,00 4,93 4,89 

Иновации 4,72 4,96 4,77 4,95 

Спорт 4,92 5,00 5,00 5,00 

Вештини на 
живеење 

4,94 5,00 5,00 5,00 

Среден успех 4,64 4,93 4,81 4,93 

 

Поведение 
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Поведение 
 

2015/16 2016/17 2017/18 

Примерно 
 

1027 1034 1001 

Добро 
 

  1 

Незадоволително 
 

   

Вкупно 
 

1027 1034 1002 

 
 

Изостаноци 
 

2015/16 2016/17 2017/18 

Оправдани   
32315 

28045 21658 

Неоправдани  
479 

432 428 

Вкупно  32794 
 

28477 22086 
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Анкетен лист за 
наставници и 
родители 

 69% од родителите сметаат дека ученикот треба да посетува дополнителна настава за 
подобрување на успехот, исто така 69% се согласни за важноста на додатната настава 

 60% од родителите сметаат дека Советувањето на родители е важно за редовноста и успехот 
на учениците 

 80% од родителите, а 87% од наставниците сметаат дева и воннаставните активности го 
подобруваат напредокот на учениците 

 43% од наставниците сметаат дека тестовите и писмените работи се причина за отсуство на 
учениците 

 43% од наставниците го поврзуваат постигањето на ученик со ПОП и изготвување на ИОП 

 
 
Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                                Подрачје: Постигнување на учениците 
Клучни јаки страни : 
 Постигањата на учениците за учебната 2016/17 и 2017/18 се високи и училиштето е задоволно од постигнатиот успех. 
 Наставниците користат индивидулна работа и индивидуализиран приста да ги подобрат постигањата на учениците  
 Напредокот и постигањата на учениците со ПОП се следи преку реализацијата на ИОП. 
 Сите запишани ученици го завршуваат образовниот циклус. 
 Број на отпишани ученици е многу мал, а причината е промена на местото на живеење. 
 Во училиштето постојат и се почитуваат правни процедури на жалби и поплаки со кои учениците, односно нивните 

родители имаат можност да реагираат. 
 

Слабости: 
 За креирање на индивидуализиран пристап и индивидуална работа со ученици со ПОП наставниците имаат потреба од 

дополнителни обуки.   
Наставниците немаат доволно нагледни средства и дидактички материјал за работа со ученици со ПОП. 
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Самоевалуација на училиштeтo :„Ѓорѓија Пулевски”                   Подрачје:  Постигнување на учениците 

Анализа на резултатите:   

 
Во ОУ „Ѓорѓија Пулевски’’ во учебната 2017/18 год. Учеа вкупно  ученици од прво до деветто одделение. Одделенските и 
предметните наставници целосно ја реализираа наставната програма предвидена за една учебна година.  

Постигањата и напредокот на учениците формално се соопштуваат четири пати во учебната година, три пати преку 
евидентни листови и четвриот пат преку свидетелство. Во меѓупериодот родителите добиваат информации за напредокот 
на нивните деца преку лични контакти со одделенскиот паководител или конкретен предметен наставник во денови кога 
наставникот има приемен ден. Еднаш во месецот се организира заеднички приемен ден во попладневните часови кога на 
секој родител му се достапни сите наставници со кои има потреба да се види. Училиштето организира најмалку четири 
одделенски совети за секое одделение во текот на годината. Изготвува тримесечни, полугодишен и годишен извештај за 
работата на училиштето.  
 
Идни активности:  Приоритети по  подрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 
планот за развој на училиштето: 
   Да се организираат дополнителни обуки за наставниците со фокус на работа со деца со ПОП. 
 Да се набават нагледни средства и помагала наменети на учениците со ПОП.   
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III Подрачје 
 
 
 

Ресурси и професионален развој на наставниците и стручните соработници 
Оддели во рамките на подрачјето: 
3.1 Обезбедување на потребниот наставен кадар 
3.2 Следење на развојните  потреби на наставниот кадар 
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 Кои информации се собрани? 

                                                                     
Архивски извештај 
 
 

 Училиштето има 24 адекватни училници и  4 доградени училници кои не ги задоволуваат 
стандардите. Бројот на заеднички простории и санитарни чворови се доволни за 
непречено одвивање на работата. 

 Училиштето располага со вкупна површина од 4973 метри квадратни во кои се 
распоредени сите простории зависно од потребите на училиштето:  
1. Училници/кабинети                                             24 
2. Доградени/адаптирани  училници                       6 
3. Фискултурна сала, соблекувална, магацин       1 
4. Простории за наставни средства и помагала    8 
5. Библиотека                                                            1 
6. Други наставни простории                                   7 

     Вкупната квадратура на овие наставни простории изнесува 2507 метри квадратни. 
     За потребите на целодневниот престој од прво до трето одделение се користат 9 училници. 
  
     Простории за општествена и педагошка дејност има вкупно 5 од кои:  

1. Просторија за наставници                  1 
2. Просторија за директор                      1 
3. Просторија за стручна служба           2 
4. Просторија за секретар                   
 Вкупната површина на овие простории изнесува 172 метри квадратни  

      Во училиштето не се реализира кабинетска настава пред се поради ученичка со    
церебрална парализа. 
      Просторните капацитети во училиштето се користат оптимално и од страна на сите 
вработени и ученици. Единствено постои проблем со сутеренските простории. Кои порано беа 
кабинети по ТО, работилница на хаусмајторот и простор- склад за оштетен инвентар. Имено 
овој дел од училиштето не се користи оптимално поради влагата и честите поплави за време 
на посилни дождови. Имаше повеќекратни напори годините наназад за надминување на овој 
проблем, за жал до сега не се изнајде решение. 
   

Извештај - библиотека 
 
 
 
 
 

 Училиштето има стручна литература, а училишната библиотека ги задоволува потребите 
на учениците. Библиотеката располага со фонд на книги над 10 000, наменети за ученици 
од прво до деветто одделени (лектирни изданија и книги од современи автори). Книгите за 
ученици секоја година се обновуваат и надополнуваат. Истотака располага со стручна 
литература, достапна на сите вработени, сепак се чувствува потреба од нејзино 
надополнување. Библиотеката е сместена во соодветен простор за чување и издавање на 
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книги, но недостасува дел – читална за да ги задоволи стандардите на модерна, 
современа училишна библиотека. 

 Наставните помагала и средства постојано се обновуваат и докомплетираат во зависност 
од потребите, но се чувствува недостиг на наставни средства потребни за реализација на 
Кембриџ програмата и дидактички материјали за децата со ПОП.  

   
 Набавениот потрошен материјал делумно ги задоволува потребите на наставниците. Во 

одделенска настава имаат добра соработка со родителите во тој дел, родителите најчесто 
донираат харија и средства за хигиена во настава со продолжен престој.   
На почетокот на учебната година наставниците поднесуваат барања за потребните 
средства и материјали, а училиштето во рамките на своите можности ги набавува.  
Преку реализација на наставните активности, посетите на часобви од страна на 
директорот и стручната служба, следењето на отворенио часови се има делумно увид во 
ефикасноста и ефективноста при користењето на нагледните средства и материјали.  

 
Боледувања 
 
Список на вработени  

 Персоналот е редовно присутен на работа, а директорот и службата ја следат присутноста. 
По потреба, поради најавено отсуство од работа, се изготвува привремен распоред со кој 
соодветно се заменуваат часовите на отсутните наставници.  

 Во училиштето настава изведуваа вкупно 66 наставници, 8 мажи и 58 жени.  

 
Инструмент за следење 
на работата на 
наставникот на чес 

 За оценување на работата на наставниците се користат инструменти за следење на часот 
на наставникот, одржување на дисциплина, оценување, активности на учениците. Овие 
инструменти се изработени од стручната служба.  

 Училиштето дава поддршка за професионална надградба на оние наставници кои имаат 
потреба за истата. За нив се организираат семинари, се праќаат на обуки за кои 
чувствуваат потреба, училиштето дава поддршка и за дооформување на формалното 
образование на наставниците со тоа што ги ослободува за испити. 

 Во училиштето постои пракса да се назначуваат ментори на наставници-приправници.   

Анкета за стручна 
служба 

Според извршенат анкета за стручната служба се потврди сорабтката помеѓу наставниците и 

стручната служба која е на завидно ниво.наставниците имаат пристап за строчна литература 

бза професионален развој,програма за нововработени и подеднакво се усовршуваат.Често се 

вршат дисеминации . 
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Користени методи Кои информации се собрани? 
 

 
Анкета за 
наставници 

68% од наставници сметаат дека наставниот кадар има подршка од стручната служба за воспитно 

образовната работа 

64% од наставниците посетуваат обуки за професионален развој 

35% сметаат дека наставниците се подеднакво опфатени во нивниот професионален развој 

40% сметаат дека понудените обуки на наставниците се соодветни  за нивната работа 

Анкета  за 
директорот 

По спроведената анкета со директорот на училиштето дојдовме до следниот заклучок –Дека 

бројот на вработените одговара на потребите на училиштето и истиот соодветно се 

едуцира.распореден е според стручната  наобразба и има подршка од стручната служба за 

својата воспитно –образовна работа. 

Наставниците постојано се усовршуваат и подеднакво се опфатени во професионалниот развој 
.Со тоа што директорот и некои наставници имаат лично вложено во својата наобразба и истите 
вршат десиминација за подобрување на  стручнста кај колегите. 

Анкета за Училишен 
Одбор 

На прашалникот за училишниот одбор членовите воглавном се изјасниле дека 100% сите 

подеднакв се вклучени во донесување на одлуките и изготвување на Годишната програма. 
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Клучни јаки страни: 
 Обезбеден наставен кадар според законските нормативи: 
 Континуиран професионален развој на кадарот со самофинансирање  и спроведени обуки од повеќе институции 
 Висок степен на хоризонтално учење работиници и дисеминација  
 -За време на обуките се прави соодветна замена на отсутниот наставник  
 

Слабости: 
 Делумно се надминати  финанските проблеми за стручно усовршување на наставниот кадар 
 

Приоритети 
   Обезбедување на спонзорства за обуки на наставниците 
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IV. Подрачје 
Управување и раководење 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 4.1. Раководење со училиштето 

4.2. Цели и креирање на училишната политика 

4.3. Развојно планирање 

4.4. Сместување и просторни капацитети 

4.5. Наставни средства и помагала 

4.6 Финансиско работење на училиштето 
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                     Подрачје: Управување и раководење   

 

Прегледани документи Кои информации се собрани? 

Решение од МОН за именување 
на директорот. 
Одлука од локалната 
самоуправа. 
Одлука од МОН. 
Записници од наставнички совет  
Правилник за работа во УО, 
Годишна програма за работа на 
училиштето 
Правилник со опис и попис на 
работни задачи на вработените, 
Статут на училиштето за 
основно образование 
Програма за работа на 
директорот 
Програма за работа на педагог 
Програма за работа на 
психологот 
Записници од наставнички 
совет, одделенски совет, од 
училишен одбор, од Советот на 
родители 
- записници од одд. актив и 
стручни активи (природна група 
предмети, јазична и 
општествена) 
- записници од ученичка заедница 

- Список со податоци за 
членовите на УО 
Записници од состаноци – 
психолог, покани, писмени 
извештаи – секретар и 
информатор на огласна табла 

 Структурата на раководењето во училиштето е директно уредена со Законот за основно 
образование, Статутот на училиштето, Законот за работни односи и разни интерни акти 
на училиштето. Според тоа во училиштето постојат и функционираат сите потребни 
раководни и управни тела и служби, и тоа директор на училиштето  и Училишен одбор 
(составен од 9 члена, 3 члена од наставниците, 3 члена од родителите, 2 члена од 
локална заедница и 1 член од МОН (согласно зак. Регулатива и Статутот на училиштето). 
Надлежностите за управување и административните задачи се јасно  дефинирани со 
Статутот на училиштето заснован врз основа на Законот за основно образование. 
Разрешување на проблемите и размената на идеи зависи од природата на проблемот, 
со што соработката се остварува по пат на состаноци, интервјуа и дијалог. Состаноците 
се водат по однапред утврден дневен ред, а ги свикува директорот или претседателот на 
Училишниот одбор, по барање на вработените. За истото членовите и вработените се 
информираат преку соопштенија на огласна табла или со покани преку електронска 
пошта.  Во зависност  од проблемот состанокот може да биде од отворен или затворен 
тип (ако се работи за проблем од лична природа). Размената на идеи се остварува на 
состаноци од отворен тип на пр: состанок на актив, информативен состанок, одделенски 
совет, наставнички совети и др.    
         Бројот на состаноците зависи од природата на состанокот, на пр. родителски 
средби према однапред  подготвена програма,  во прво, петто и шесто деветгодишно 
образование, планирани се 5 состаноци. Состаноците се  водат со дневен ред и 
записнички се евидентираат во дневникот на паралелката. Покани за индивидуални и 
групни средби со родителите се реализираат според потреба, како и редовни 
полугодишни и годишни извештаи за постигнатите резултати на учениците во 
училиштето. Во текот на целата учебна година сите потребни информации од разни 
области наставниците ги добиваат преку информатор на огласна табла, како и преку е-
пошта.  
     Преставници од локалната самоуправа се покануваат  на јубилејните празници на 
училиштето, на денот на екологија, на значајни МИО проекти, разни пригодни 
манифестации, како и на други соодветни значајни моменти од работењето на 
училиштето. 
    Информирањето на учениците се остварува по пат на состаноци на одделенска 
заедница, на ниво на паралелки и ученичка заедница, на ниво на училиште пишани 
соопштенија, индивидуални-групни, известувања на ниво на паралелки или одделенија. 
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Одделенски дневник, 
записници, и пишани 
соопштенија 
 
 

Воспитно-образовната дејност во училиштето е регулирана со Закон за основно 
образование во кое што постојат законски мерки и нормативи, куќен ред, како и етички 
кодекс на однесување. 
 

Училиштето располага со 19 + 2 училници, 6 кабинети, 1 фискултурна сала, 
современа кујна со  трпезарија, административни простории и 1 библиотека. 

Заедничка просторија на наставниците е само наставничката канцеларија. 
Големината на самите училници  е иста, сем двете доградени училници и кабинетот по 
информатика. Сите училници се опремени со нови прозори и врати, кај некои се смени 
подот и се подновија со нов мебел (шкафови), клупи и столчиња  
        Во училиштето нема кабинетска настава поради физичките бариери за учениците со  
проблеми со движењето. Одобрен е проектот за изградба на лифт од Америчката 
амбасада и се очекува во текот на идната учебна година да се реализира. Слична 
ситуација постои и во фискултурната сала. Поради големиот број на часови по физичко и 
здравствено образование, како и часовите по изборен спорт, во фискултурната сала 
истовремено мораат да имаат час по две и три паралелки од предметна и одделенска 
настава.       На влезот на училиштето    изградена е  бетонска рампа за олеснет пристап 
на ученици со телесни пречки во развојот, и направен е тоалет наменет за девца со 
потешкотии во движењето.  
     Воннаставните активности се одвиваат во истите простории каде се одвива наставата, 
исто и секциите. За организирање и непречено одвивање на наставната програма 
училиштето има  план и распоред кој максимално ги користи сите простории во 
училиштето.        Како заклучок на ова, со добра организација, и покрај оваа ситуација и 
состојба, наставниот кадар успешно ги реализира своите активности. 
 

Правилник за педагошки мерки 
за учениците 
 
 
 
Записници од Наставнички 
Совет, одделенски Совет, 
Совет на родители  
Училишен Одбор 
Одделенски дневници 
Годишна програма за работата 

 Училиштето има правилник за педагошки мерки.  
 Директорот ја креира училишната политика врз основа на годишните програми на 

наставниците и ја креира Годишната програма за работа на училиштето.  
 За училишната политика се информираат сите вработени преку редовните 

состаноци пред почетокот на учебната година, во текот и на крајот од учебната 
година.  

 Учениците добиваат поддршка за унапредување на здравјето преку редовни 
систематски прегледи, вакцинации, стоматолошки прегледи, се организираат 
предавања на тема здравје од родители- волонтери, Црвен Крст, одделенски 
раководители, предметни наставници.  

 Во училиштето има инклузивен тим, кој дава поддршка на наставниците за 
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на училиштето 
 

прифаќање и работа со деца со посебни образовни потреби.  
 Во училиштето наставата се одвива на наставен македонски јазик, а од странски 

јазици се изучува англискиот и францускиот јазик.  

 
 

 За Годишното планирање одговорен е директорот на училиштето во соработка со 
стручната служба и тим наставници.Училиштето има Развојно планирање кое е во 
согласност со приоритетите кои произлегоа од претходната самоевалуација.   

 Во Програмата има податоци за кадарот, условите за работа, програми на стручни 
активи, стручна служба, условите за работа, програмите на одделенските совети и 
Наставничкиот Совет, Советот на родители, Училишниот Одбор, податоци за 
организацијата на наставата.  

 Програмата им се презентира на наставниците на Наставнички Совет, На Советот 
на родители и Училишниот Одбор, се дискутира за неа и по потреба нешто се 
менува или додава.  
 

Увид во финансов план; 
- годишна програма за работа; 
 -Интервју со директор, 
секретар и УО; 
-Записници и одлуки на УО; 
-Понуди. 
- Анкетни листови за 
вработените 
 
 
 

              Постапките за финансиско работење на училиштето се во согласност со 
законските  норми. Постои транспарентност во планирањето и трошењето на 
училишниот буџет. Финансиското работење редовно е следено од директорот на 
училиштето.  
            
            Училишниот Одбор редовно го следи и разгледува финансиското работење на 
училиштето на своите состаноци. Анкетните резултати од прашалникот за УО укажува 
дека 95% се еднакво вклучени во донесување на одлуки., како и дека имаат увид и 
достапност во документацијата за финансиски план. 
           Со финансиското работење на училиштето се запознаени Наставничкиот совет и  
Советот на родители. 
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                      Подрачје: Управување и раководење   

Наведете ги другите 
методи кои се 
користени за 
собирање на 
податоци 

Кои информации се собрани? 
 

 
Анкетен прашалник за 
наставници 
 
 
 

 46% од наставниците сметаат дека климата во училиштето е подобрена 

 52% сметаат дека за подобрување на климата во училиштето допринела соработката на ниво 
на активи 

 69% сметаат дека допринеле во подобрување на климата во училиште со нивната соработка 
на ниво одделенска и предметна настава 

 70% од наставниците делумно се задоволни од нивното професионално усовршување. 

 81% се делумно задоволни од нагледните средства што ги имаат на располагање. 

 58% делумно се задоволни од искористеноста на просторните капацитети на училиштето 

 55% се делумно информирани за новините кои произлегуваат од соработката со локалната 
заедница 
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                    Подрачје: Управување и раководење   

Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 

Клучни јаки страни: 
 Во креирањето-реализирањето на училишната политиката активно се вклучени родителите преку Советот на 

родители  
 

Слабости: 
 Ученичката заедница недоволно е вклучена во работата на училиштето 
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Самоевалуација на училиштата :„Ѓорѓија Пулевски”                   Подрачје: Управување и раководење   

Анализа на резултатите:   
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   

           Постојат соодветни постапки во креирањето на училишната политика. Притоа се дава голем акцент на соработката 
со родителите и локалната самоуправа.  Родителите имаат големо учество во креирањето на училишната политика со 
своите видувања, ставови, мислења,  искуства и др., а преку нивното  учество во работата на училиштето во Советот на 
родители од чии членови се бираат тројца преставници за Училишниот одбор. 
     За хигиената и уредувањето на училишниот двор се грижат вработените. 
     Училишната политика се креира со донесување план за развој на училиштето (годишна програма) со глобални, тематски 
неделни и дневни планирања на наставниците и укажувања од МОН и Бирото за развој или посета на часови од страна на 
советниците на БРО, остварена во учебната 2016/17 и 2017/18 год. Бирото за развој на образованието доставува покани за 
семинари и обуки за професионално усовршување на наставниците, стручните соработници и директорот на училиштето.  
Политика на нашето училиштето е безрезервно да им дава подршка на наставниците за редовно посетување на сите 
форми на усовршување за што се води евиденција во училиштето.  
Во успешно реализирање на политиките и зацртаните цели на училиштето од голема важност е соработката и добрата 
(професионална) клима меѓу наставниците (соработка меѓу стручни активи: одделенска-предметна) со што се направи 
увид и во атмосферата меѓу вработените во колективот (види прилог Анкетни листови) 
Меѓудругото училиштето води грижа и евиденција за редовните систематски и санитарни прегледи на своите вработени: 
-санитарен преглед на вработените 2017 год.  во Центар за јавно здравство-Скопје. 
Покрај редовната политика за унапредување на здравјето на учениците која е зацртана со однапред предложена и усвоена 
програма по определени предмети (биологија, физичка култура и предавања од страна на поканети стручни лица за 
определена област и здравствени служби).  
Политиката за давање поддршка на учениците е регулирана и потпомогната од страна на наставниците, одделенскиот и 
наставничкиот совет, разни друштва и невладини организации, социјалната и педагошката служба, со таа цел училиштето 
училиштето има изградена политика каде се негуваат посебно изборните предмети изборен спорт, унапредување на 
здравјето, вештини за живеење, работа со компјутер за кои постојат и соодветни формирани секции кои работат според 
утврдена програма. 
Како резултат на тоа училиштето е носител на бројни награди и признанија. 
Одговорен  е МОН, Биро за развој, а на ниво на училиште директорот, педагог, психолог и стручните активи со 
наставниците и тимот формиран во училиштето конкретно за активностите врзани со Развојното планирање (мисија на 
училиштето)  
Сакаме да креираме училиште преку партнерски односи со учениците, наставниците, родителите од сите етнички заедници 
и локалната средина, како и преку користење  на современи наставнички методи, техники и средства за работа со кои ќе 
овозможиме правилен сестран развој на учениците кои ќе поседуваат квалитетни основи за понатамошно образование, а 
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истовремено ќе бидеме и центар на сите уметнички и спортски збиднувања во нашата локална средина. 
 

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

 Поголемо ангажирање на Ученичката заедница во активностите на училиштето со цел нивно поголемо 
демократско           партиципирање во креирање-реализирање на училишната политика, согласно нивните 
потреби 
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V Подрачје  
Комуникации и односи со јавноста 

 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 

                 5.1 Наставни планови и програми 

  5.2 Воннаставни активности 

  5.3 Известување за напредокот на учениците 

             5.4 Промовирање на постигањата  
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                                Подрачје: Комуникации и односи со јавноста 

 

 Собирани на податоци  
прегледани документи  

 собрани информации  
 

 
 Записници од родителски средби 
и индивидуални средби со 
родители и ученици 
 
Анкетни прашалници за 
наставници и родители 

 

         Во нашето училиште родителите и учениците редовно се информираат за 
наставните планови и програми како и за промените и новините поврзани со нив.  
        Информирањето се одвива преку родителски средби, Совет на родители, сајтот на 
училиштето и сајтот на МОН, а со учениците преку директна комуникација на 
одделенските часови и часовите по одделни предмети.  
       Од спроведената анкета за родители, од 90 испратени анкети, вратени се само 83. 
На прашањето дали се запознаени со наставните програми во тековната година, 59.04% 
одговориле потврдно, 3.61% одговориле негативно, а 37.35% одговориле дека делумно 
се запознаени со истите.  
       На прашањето како ги  добиваат информациите за наставните планови и програми, 
87.95% одговориле дека се информираат на родителските средби, 6.02% преку Советот 
на родители, 4.81% по мејл од страна на наставниците и 1.20% од страната на МОН.  
       На прашањето дали програмата е соодветна за возраста на учениците, 24.09% 
одговориле потврдно, 24.09% одговориле негативно,а со делумно одговориле 51.80%. 
Промените кои родителите сметаат дека се потребни да се направат во смисол на 
наставните планови и програми вклучуваат преработка, смалување на обемот  и 
адаптација според возраста на учениците и истите да се направат со соработка на 
експерти со наставници кои имаат долгогодишна пракса во образованието, подобрување 
на квалитетот на содржините. Во однос на Кембриџ програмата, реакцијата е дека за 
одредени содржини кои се полесни за учениците се предвидени поголем број часови за 
кои нема потреби, а за одредени потешки содржини има многу малку часови, или фалат 
часови за повторување. Од посочените предмети кои би требало да бидат предмет на 
ревизија се Општество, Математика, Географија и Природни науки.   
 
  

Годишна програма 
Годишни извештаи 
Летописна книга 
Сајт на училиштето 
 
Анкетни прашалници за 
наставници и родители 

 
Воннаставните активности се планираат и вклучуваат во годишната програма. Тие се 
извонреден начин за збогатување на знаењата и искуствата на учениците како и одличен 
начин за промовирање на училиштето.  
Од увидот во изворите на податоци констатирано е дека во изминатиот период се 
реализирани голем број на воннаставни активности Од спроведената анкета за родители 
на прашањето колку често ја посетуваат веб страницата на училиштето за да се 
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 информираат за воннаставните активности, од 83 испитаници 62.65% одговориле 
понекогаш, а 37,34% одговориле дека никогаш не ја посетуваат веб страната. На 
прашањето дали родителите се вклучени во воннаставните активности одговориле само 
32 родители, од кои 7 потврдно,а 25 негативно.  
Од посочената вклученост, одговориле дека присуствуваат на одредени посети и истите 
ги организираат, но најчесто организацијата е од нивна страна. Исто така присуствуваат 
на настаните, базарите, приредбите организирани од училиштето.  
 

Евиденција за остварени средби и 
соработка со родителите (приемен 
ден, родителски средби, 
индивидулни посети) 
 
Увид во евидентните листови 
Електронски дневник 
Одделенски дневници 
Ученички свидетелства  
Ученичко досие (изработки, чек 
листи, контролни задачи, писмени 
работи, тестови, и сл.) 
 
Анкетни прашалници за 
наставници и родители 

 
 
 

Во однос на напредокот на учениците се забележува пораст на успехот во однос на 
последните учебни години, но исто така може да се забележи дека успехот кај женските 
е за мал процент поголем од успехот на машките. 
Во однос на средниот успех на училиштето  во учебната 2016/17 кој е 4,84 може да се 
констатира дека во учебната 2017/2018 година има благо зголемување на  4,88, а двете 
учебни години успехот е зголемен во однос на претходната 2015/16 – 4,80 
Известувањето на родителите за постигањето на учениците се врши според утврден 
систем на активности како родителски средби, приемни денови (секоја последна среда  
во месецот), индивидуални средби со наставници (план за денови во кои може да се 
изведат индивидуалните средби со наставници), увид во евидентни листи, преку 
електронскиот и одделенскиот дневник, свидетелства, ученички досиеја (изработки, чек 
листи, контролни задачи, писмени работи, тестови, и сл.), индивиуални средби 
(советувања) со психологот на училиштето и др.  
Во нашето училиште најискористен извор за добивање податоци за известување за 
напредокот на учениците се родителските средби, евидентните листи и електронскиот 
дневник. На овој начин родителите имаат можност за добивање на усна и писмена 
повратна информација за успехот и поведението. Од почетокот на учебната година се 
планирани, истакнати и се почитуваат термините за прием на родители од сите 
одделенски и предметни наставници.  
Од спроведената анкета за родители на прашањето колку редовно присуствуваат на 
родителските средби, од 83 испитаници, одговориле само 74 од кои 80% одговориле 
дека секогаш се присутни, а 8.4% одговориле дека понекогаш се присутни.  
На прашањето колку често доаѓаат на приемните денови, од 73 одговори 25.30% 
одговориле дека секогаш се присутни, 56.62% понекогаш се присутни, а 6% никогаш не 
се присутни.  
На прашањето колку често го проверуваат електронскиот дневник, од 74 кои одговориле, 
32% одговориле секогаш, 49,3% понекогаш и 7,2% никогаш.  
На прашањето дали сметате дека евидентите листови и описното оценување ја даваат 
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реалната слика за успехот на учениците, од 74 добиени одговори, позитивно одговориле 
36,1%, 27.7% одговориле негативно и 25.3% одговориле делумно. 

 
 
Годишна програма 
Годишни извештаи 
Летописна книга 
 
Сајт на училиштето 
 
Пано со пофалби и награди 
Дипломи и пофалници 
 
Изложени трудови на ученици 
 
ТВ и радио емисии 
 
Печатени медиуми 
 
Анкетни прашалници за 
наставници 

Училиштето става акцент врз постигањата на учениците преку промовирање на личните 
постигања. Средината за учење е успешно оргазнизирана, благодарение на големите залагања 
на наставниците, а воедно се поставуваат јасни и високи очекувања во однос на образовните 
постигања.  
 
Сите трудови на учениците за нивните постигања во однос на наставата се наоѓаат кај 
наставниците, изложени се во кабинетите и на посебно поставени паноа и стаклени витрини во 
училиштето.  
 
Идентификацијата на надарените ученици ја прави наставникот во соработка со стручната 
служба. Учениците се упатуваат на додатни по одредени наставни предмети, а се’ со цел за 
проширување на нивните знаења, способности и вештини. Училиштето надарените ученици ги 
промовира на тој начин што наставниците даваат свои мислења и препораки до соодветни 
средни училишта или институции, за користење на стипендии.  
 
Од спроведениот прашалник за наставници за промовирање на постигањата на учениците, 
предмет на анкетирање беа 26 наставници кои на прашањето дали ги промовираат постигањата 
на учениците, 88.5% одговориле секогаш, а 11.5% одговориле понекогаш. 
На прашањето дали го промовираат училиштето, 80,76% одговориле секогаш, а 19,23 % 
понекогаш. 
На прашањето дали ги промовирате постигањата на учениците и училиштето на училишната веб 
страна, 69,23% одговориле секогаш, 26,92% понекогаш, а 7,69% никогаш. 
На прашањето дали редовно учествуваат на медиумите во претставување на училиштето 
19,23% одговориле постојано, 23,07% одговориле често и 57,69% одговориле ретко.  
На прашањето колку често соработувате со локалната средина 23.07% одговориле постојано, 
46,15% одговориле често и 30,70% одговориле ретко. 
 
Во периодот од 2 учебни години, наставниците наведоа дека биле присутни на повеќе ТВ 
емисии, поточно во емисијата „Голем одмор“. 
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Самоевалуација на училиштетo :„Ѓорѓија Пулевски”   Подрачје: Комуникации и односи со јавноста 

Јаки страни: 
 Континуирано афирмирање на ученците и училиштето преку воннаставни активности; 
 Промовирање на постигањата на училиштето и личните постигања на учениците преку веб страната на училиштето  
 Уредно водење на е-дневник; 
 Редовно изевестување на родителите преку родителски средби, приемен ден, евидентни листи, индивидуални 

средби со наставниците; 
 Промовирање на училиштето и учениците преку медиумите.  

 

Слаби страни: 
 Не доволно се промовира работа на училиштето и неговата инклузивна пракса во локалната средина 
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VI. Подрачje  
Училишна клима и култура 

 
Оддели во рамките на подрачјето: 
6.1  Училишна клима и односи во училиштето 

 6.2   Еднаквост и правичност 
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                                       
 Подрачје: Училишна клима и култура 

Собирање на податоци 

Наведете ги сите документи 
кои се прегледани. 

Кои информации се собрани? 
 

- Статутот на училиштето се наоѓа 
кај секретарот на училиштето по 
кој се раководиме 
 
- Куќен ред изложен пред 
училниците, во одделенскиот 
дневник на секоја паралелка 
 
- секретарот на училиштето 
- Летописна книга 
- Анкетни листови 
- Дневник на стручни активи од 
предметна и одделенска 

 

      Голем број од наставниците професионално ја изведуваат наставата во нашето 
училиште, квалитетно и амбициозно. Овој начин на работа придонесува да се постигнат 
високи образовни резултати, во областа на наставните и воннаставните активности, со 
што се зголемува угледот и имиџот на училиштето. 
 
 
      Основна мисија на нашето училиште е да им обезбеди индивидуален и севкупен 
развој на учениците. Преку воспитно образовниот процес да стекнат знаења и вештини 
и да се изградат во здрави, самостојни и свесни личности, кои ќе се грижат за општата 
благосостојба на сите во светот, да ја сакаат и чуваат природата. Да ги негуваат, 
почитуваат и сакаат традициите и културното наследство. Се грижиме за 
благосостојбата на учениците и нивното здравје. 
 
Наша визија е  училиштето да биде привлечно место за учениците и наставниците каде 
што тие со задоволство ќе ги исполнуваат своите обврски.     
 
  Наставниците во соработка со здравствените институции постојано се грижат за 
здравјето на учениците. Грижата се спроведува преку:  спроведување систематски 
прегледи, задолжителна вакцинирање – имунизација, систематски преглед и прегледи  
на заби. Во училиштето се одржуваат трибини и предавања од страна на стручни лица, 
како од доктори од Училишната амбуланта „Поликлиника Јане Сандански”. Предавања 
реализираат наставниците по биологија и хемија и стручни лица од невладиниот сектор 
и Црвен Крст, во соработка со предметните наставници по биологија и хемија 
(наркоманија, алкохолизам, превенција од пушење, дијабетес и гојазност, сида, 
туберколоза, маларија, вошки). Предавања  против насилство (детско и семејно)  и 
предавања за пубертетот, родовата еднаквост и сексуално образование.    
 
 

 
 
Правилник за пофалби и награди 

          Кон крајот од завршувањето на основното образование од учениците од IX 
одделение, по предлог на одделенските раководители и од предметните наставници, се 
предлага по еден пофален ученик од секоја паралелка, од кои се избира првенец на 
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на ученици 
- секретарот на училиштето 
 
- анкетни листови 

генерација. Комисијата, во состав од предметни наставници и стручната служба, 
придржувајќи се на правилникот со претходно изградени критериуми, ученикот со 
најголем број постигнати успеси, односно поени, го прогласува за првенец на 
генерацијата. 
Изготвен е интерен правилник за пофалби и награди на учениците  
       Во текот на престојот во училиштето учениците имаат можност да партиципираат во 

решавање на некои проблеми и донесување одлуки. Оваа активност учениците ја 

реализирааат преку состаноците на Ученичката заедница, на одделенските часови 

преку изучување на наставните содржини од Животни вештини. Анкетата намената за 

учениците по прашањата Дали учествуваш во донесување одлуки за решавање на 

проблемите во твоето училиште и дали си информиран за се што е твој интерес во 

училиштето ги доби следниве резултати:  

69% од учениците учествуваат во донесување на одлуки за решавање на проблемите во 

одделението. 

 84% се информирани за се што е од нивни интерес во училиштето. 
 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 имаат важна улога во 
одржувањето на добра атмосфера во училиштето што се гледа од нивното однесување 
со другите вработени, учениците и други посетители на училиштето. 
 
Во однос на комуникацијата помеѓу вработените во училиштето , од спроведената 
анкета констатирано е дека истата е на високо ниво помеѓу сите структури во 
училиштето.   
 
Стручната служба, наставниците и сите вработени ги знаат и почитуваат правата на 
децата.  
Училиштето ги поттикнува учениците да ги практикуваат своите права и ги заштитува во 
случај на нивно нарушување. На одделенските часови и преку разни трибини и 
состаноци на детската организација и  младинската организација, учениците се 
информирани за своите права и обврски, а пак на родителските средби за правата и 
обврските на децата се информираат родителите на кои воедно им се укажува  дека дел 
од учениците не ги извршуваат во целост своите обврски. 
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Анкетата спроведена  меѓу родители во подрачјето за правата на децата 
мултикултурализмот  составена од 12 прашања со опција: потполно се согласувам, се 
согласувам,не се согласувам, потполно не се согласувам, беше спроведена врз 
репрезантивен примерок испитаници со вкупен број 140, а вратени се вкупно 87 
пополнети  прашалници и од истата се согледа дека учениците ги познаваат своите 
права, а  вработените во  училиштето подеднакво се однесуваат спрема сите ученици, 
независно од полот, етничка припадност, вера, социјално потекло и еднаквост спрема 
децата со посебни потреби кои активно се вклучени во наставата. Еднакво однесување 
постои и во работата со компјутери и во воннаставните активности. 
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                                
Подрачје: Училишна клима и култура 

Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 

Kлучни јаки страни: 
 Училиштето им дава можности на сите субјекти во образовниот процес активно да се вклучат и меѓусебно да соработуваат. 
 Постигнати се значителни успеси на училиштето на општинско, државно и меѓународно ниво. 
 Работната атмосфера и добрата соработка меѓу стручната служба,  наставниците и другите вработени во училиштето 

овозможуваат позитивна клима во училиштето. 
 

 

   Слабости: 
 Потреба од  вклучување на членови од Училишни одбори и Совет на родители во дел од обуките на кои присуствуваат 

наставниците 

 

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

 Вклучување на членови од Училишни одбори и Совет на родители во обуки и дисеминација на обуки кои се однесуваат на деца 
со посебни потреби 

 

 



 50 

 
 
 
 
 
 
                    

VII. Подрачје  
 Соработка со родителите и локалната заедница 

 
7.1  Партнерски однос со родителите, локалната и деловна заедница 
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                       
Подрачје: Соработка со родителите и локалната заедница   

Прегледани документи Кои информации се собрани? 
 

За секоја одржана родителска 
средба во секој дневник 
одделенскиот раководител води 
записник како и записници од 
одржаните состаноци на Советот на 
родители, кои се наоѓаат кај 
директорот  на училиштето 
- Годишна програма 
-Записници од стручни служби 
 
-анкета 
 
-Записници од Состаноци на Клубот 
на родители и наставници и 
информации фотографии на веб 
страната од училиштето 
 
 
-Записнициод реализирани 
активности 
-Фотографии на веб страната на 
учили- 
 

 
  

   
   
 

Соработка на училиштето со родителите е перманентна, транспарентна и јавна. 

Секогаш со години наназад родителите се поттикнуваат да се вклучат во 

образованието на своите деца и редовно се консултираат при донесување на 

Годишната програма за работа на училиштето, но и за сите други проблематики 

кои се од интерес на нивните деца.Соработката на училиштето со родителите се 

остварува преку повеќе форми: Индивидуални средби,задолжителни родителски 

средби, отворен ден за соработка и друго.За родителите и другите надворешни 

соработници има приемен ден за посета, разговор, односно соработка со 

одделенскиот раководител, предметните наставници, психологот,педагогот, 

директорот и секогаш се води евиденција кои посетители доаѓаат и со каква 

намера заради безбедноста на учениците. 

 
Родителите на учениците кои пројавуваат несоодветно однесување навремено се 

повикувани на психолошко советување.Учениците преку ученичкта заедница се вклучени 

во донесување на одлуки од нивен интерес.Во училиштето постои професионална 

соработка помеѓу вработените која придонесува за постоење на добра атмосфера, која 

се пренесува на родителите и посетителите во училиштето.За реализација на некои 

содржини и предавања се вклучуваат родители, стручни за соодветната област и се 

вклучуваат во организирање обуки за соработка со училиштето. Организирана форма на 

делување на родителите е Совет на родители. Советот по потреба одржува состаноци 

на кои се запознаваат со целите и задачите за работа,активностите кои ги планира 

училиштето и дава идеи и предлози за одредени прашања за унапредување на воспитно 

– образовната работа. Училиштето изготвува и доставува до родителите Информатор за 

целокупната организација на воспитно-образовната работа.  
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Записнициод реализирани 
активности 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Анкетни листови  
 

          Во нашето училиште постојано се организираат индивидуални и групни родителски средби 
кои се одржуваат на секое тримесечје, полугодие  и на крајот од учебната година како и 
вонредни родителски средби по потреба. Се спроведуваат постојани средби и разговори со 
родителите за секој проблем во текот на учебната година. Се реализираат и формални средби 
со родителите на приемните денови на предметните наставници (секој последен четврток во 
месецот).  
Стручната служба(психолог,педагог и дефектолог) во училиштето реализира инструктивно –
советодавна работа со родителите во текот на целата учебна година со цел подобрување во 
работата со децата. Во својата програма за работа со деца со посебни образовни потреби 
планираат вклучување на родителите во наставните активности со цел полесно совладување на 
наставните содржини од страна на овие ученици.  
Училиштето соработува со родителите и преку Совет на родители составен од делегирани 
родители од секоја паралелка. Раководството на Совет на родители по назначувањето изготвува 
програма за работа и ја доставува во училиштето. На чело на советот на родители е Борче 
Николовски. Советот на родители во изминатите две години во однос на дадените програми за 
работа работи според планот изработен во Годишната програма за работа на Совет на 
родители.  
 
 
 
Родителите за постигнатиот успех на учениците се  информираат и преку е-дневник.За тековните 
информации, родителите добиваат писмени известувања  и тоа за: полуматура, изборни 
предмети, екскурзии, исхрана, списанија и др. Родителите (лекари, пожарникари, сообраќајци, 
пилоти) се поттикнати активно да се вклучат во наставниот процес преку презентирање на 
конкретна тема  или преку посети на нивните работни места.  

 

Записници од Совет на 
Родители 
 
 
 
 

 
*Годишен извештај на 
училиштето 
 
 
 

Соработка со локалната заедница 
Училиштето соработува со локалната заедница и е вклучено во реализирање на 
активности од локално ниво па и активности кои ги организира државата, во 
реализирање на заеднички проект и слично. Локалната заедница учествува во 
подобрувањето на условите за работа што би придонеле за повисок квалитет во 
работењето.Соработката особено е интензивна при прославувањето на празникот на 
училиштето (06.05), Денот на екологијата. Секоја година традиционално се организираат 
ликовни и литературни конкурси, спортски и други натпревари за училиштата кои 
припаѓаат на нашата општина со што се зајакнува соработката и се создава позитивен 
натпреварувачки дух меѓу училиштата во нашата општина. 
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Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 
 
Во реализацијата на наставните и воннаставните активности, училиштето соработува со 
деловни заедници од населбата и пошироко. Соработката се состои во посети и 
добивање информации за нивниот процес на работа, добивање помош во вид на 
наставни средства и помагала.Со невладини организации има соработка по нивна 
инициатива за организирање акции, предавања посети, работилници и сл. 
  

 Училиштето зема учество во организирани активности во локалната средина и во други 
образовни институции со што го гради својот имиџ: 
    - Училиштето постојано соработува со локалната заедница преку организирање разни 
спортски натпревари 
 Се одржуваат и разни други манифестации:  Еко – проект, хуманитарни акции (дарување на крв 
на наставниците, облека)  . 
 Нашето училиште учествува  во низа манифестации кои ги организира општина Аеродром: 
 
- општински крос,  
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Самоевалуација на училиштето :„Ѓорѓија Пулевски”                      
 Подрачје: Соработка со родителите и локалната заедница   

Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 

Клучни јаки страни: 
 

 Учество на родителите во наставните  и воннаставните активности на училиштето 
 -Континуирана соработка со образовни, здравствени, културни, спортски установи, деловни 

заедници и невладин сектор. 
         

  

Слабости:  
 -Соработката со родителите, локалната и деловната заедница и невладиниот сектор да се прошири и продлабочи во насока на 

општокорисна општествена работа со цел обезбедување средства за осовременување на наставата во училиштето. 

 

Анализа на резултатите:   
 

 Училиштето има постојано добра соработка со родителите, но таа треба да биде посуштинска. Целта на соработката е 
позитивни промени кај ученикот 
 

 Соработката со локалната заедница,деловната заедница и невладиниот сектор е на високо ниво.  
Идни приоритети:   
 Реализирање на проекти и работилници   во насока на општокорисна општествена работа 
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