
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Самоевалуација за работата 
на  ООУ„11 Октомври“ – Скопје 

за 2018-2020 година 
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Вовед 

                         
Извештајот е изготвен врз основа на Правилникот за начинот и областите за вршењето на самоевалуацијата на основните 
училишта, а согласно член 129 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.161/19). 

 

 

Лична карта на  OОУ “ 11 Октомври “ – Центар, Скопје 

ООУ „11 Октомври“ се наоѓа на ул. Мирче Ацев  102 - населба Пролет во општина Центар - Скопје. Оваа учебна 

година се навршуваат 66 години од основањето на училиштето кое започна со работа како прво експериментално 

училиште на ниво на држава. 

 

Структура на дејноста на училиштето   

  Дејноста на училиштето е структурирана од одделенска и предметна настава. 

 Одделенска настава 

Одделенската настава ги опфаќа децата од 6-11 годишна возраст распоредени во 13 паралелки. Наставата  се 

организира и реализира во рамките на проширената програма на училиштето.  
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Распоред на активности во текот на денот за учениците во 

 продолжен престој 

вид на активност време на реализација 

Прифаќање на учениците   7.00     до          8.00         часот 

Појадок   8.00     до    9.25     часот(во групи)   

Настава   8.00     до         11.25       часот 

Ручек и рекреативна пауза 11.25     до         12.45        часот 

Настава 12.45     до         15.00        часот 

Испраќање на учениците 15.00     до         16.00        часот 

 

 

 Предметна настава 

Предметна настава ги опфаќа децата од 11-15 годишна возраст распоредени во 12 паралелки, а наставата се изведува  во 

една смена. 
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            Мапа на училиштето 
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Ресурси  
 
Просторни услови и материјално технички ресурси 

Училишната зграда е тврда градба, изградена 1954 година со вкупна нето површина од 4.754 м2  и училишен двор со 

21.376 м2 од кои озелената површина е 14.862 м2, неозеленета 3.924 м2, спортски терени 1.590 м2 - за фудбал, кошарка, 

ракомет и одбојка. 

Училиштето има 29 училници каде се одвива наставата, фискултурна сала, спортска сала „Македонско Сонце“,  

балон во дворот на училиштето кој се користи за потребите на наставата по физичко и здравствено образование, кујна со 

трпезарија, библиотека, 6 канцеларии и други помошни простории. Во училиштето има 6 санитарни јазли. 

Училиштето има информатички кабинет, со печатар и друга помошна опрема и обновен мебел. Кабинетот е 

достапен за сите наставници и имаме искуства во однос на примената на информатичката технологија во наставата во 

одделенска и во предметна настава. Училиштето има две училници со смарт табли, опремени со компјутерска опрема кои 

се наменети за учениците и наставниците од одделенска и предметна настава. 

Училиштето располага со три фотокопира, 3 компјутери за потребите на администрација и 2 за потребите на педагошко 

психолошката служба, ЛЦД проектори, 2 лап топи, еден мимио уред, две смарт табли, разгласна станица,телевизори, 

печатари. 
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Човечки ресурси 

Наставен кадар 

Стручна подготовка 

одделенска настава предметна настава 
вкупно 

професори наставници вкупно професори наставници вкупно 

24 2 26 26 1 27 53 

Директор - ВСС, Педагог - ВСС, Психолог- ВСС, Библиотекар -  ВСС. 

 

Бројна состојба на ученици 

Род / 
Учебна година  

Машки Женски Вкупно 

2018 / 2019 327 301 628 

2019 / 2020 323 297 620 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период  на самоевалуација 2018-2020 година 

Вид на училиште Основно училиште 

Основач на училиштето Општина Центар 

Наставен јазик Македонски јазик 

Претседател на Училишен одбор Милка Веселинов 

Директор на училиштето Даница Блажеска 

Адреса на училиштето Ул.”Мирче Ацев “ бр.102, Скопје 

телефон 02 / 3 164 551 

Електронска пошта oktomvri11@yahoo.com 

Веб страна на училиштето 11oktomvri.weebly.com 
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РЕЗИМЕ ОД ИЗВРШЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Врз основа на член 147, став 1, 2, 3, 4 и 5, од Законот за основно образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 

116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Тимот за изготвување самоевалуација на 

работата на ООУ „11 Октомври“- Скопје, Центар за периодот од 2018 година до 2020 година, изврши самоевалуација на 

работата во училиштето. Во текот на работата, тимовите остварија средби и разговори со сите вработени во 

училиштето. Се изврши проверка на потребната документација и од неа се користеа повеќе податоци. Исто така беа 

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

беа анализирани и врз нивна основа се донесе следниот извештај. 

За изготвување на Самоевалуацијата беа користени насоките од Законот за основно образование, од Проектот за 

модернизација на образованието и Индикаторите за квалитетот на работата на училиштето изготвени од МОН и ДПИ. 

Целта на Самоевалуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се 

добие слика за квалитетот во работењето, напредокот и постигањата на училиштето, јаките но и слаби страни, за кои ќе 

следат предлог мерки за нивно надминување. Секако дека воочените слабости ќе ги мотивираат сите учесници во 

наставниот процес (директни или индиректни) да ги вложат сопствените капацитети и искористат постојните ресурси за 

подобрување на условите и стандардите во училиштето. На тој начин ќе се придонесе за целосно и квалитетно 

реализирање на воспитно-образовниот процес. Самоевалуацијата ги издвојува и приоритетните области на делување за 

унапредување и осовременување на наставните и воннаставните активности. Заедничка цел на сите субјекти во 

училиштето е слабите страни да се во се помал број, а јаките да се одржуваат, односно зголемуваат. 
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УЧИЛИШНА КОМИСИЈА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 

 

Даница Блажеска, директор 
 

Ана Шалева Ивановска - претседател на комисијата, педагог 

Тања Софрониевска  -  член, професор по одделенска настава 

Николина Ивановска - член, професор по математика 

Ирина Иванова - член, професор по информатика 

Борис Петровски - член, претставник од Советот на родители 

 

 

СТРУКТУРА НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 

Прво подрачје: Организација и реализација на наставата и учењето 

Второ подрачје: Постигања на учениците 

Трето подрачје: Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачи и на раководниот кадар 

Четврто подрачје: Управување и раководење 

Петто подрачје: Комункикации и односи со јавноста 

Шесто  подрачје: Училишна клима и култура 

Седмо  подрачје: Соработка со родители и со локална средина 
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Подрачје – Организација и реализација на наставата и учењето 
 
               Работна  група  за подрачјето 

ПОДРАЧЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
OДДЕЛЕНСКА 

НАСТАВА/ПРЕДМЕТ 

ШТО ГО ПРЕДАВА 

1.Организација и 

реализација на 

наставата и 

учењето  

1. Ирена Смилевска (координатор) одделенска настава 

2. Златко Павловски (координатор) предметна настава 

3. Виолета Гацовска одделенска настава 

4. Татјана Василевска предметна  настава 

5. Наташа Миловановиќ Видески одделенска настава 

 

            
Индикатори за квалитет: 
 
 

1.1 Реализација на наставните планови и програми 
           Тема-  Применувани наставни планови и програми 

1.1.1    Прилагодување на наставните програми на деца со посебни образовни потреби 
1.1.2 Избор на наставни предмети 
1.1.3  Реализација на проширени програми 

 
1.2 Квалитет на наставните планови и програми 

Тема-Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во наставните програми и учебни помагала 
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1.2.1 Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наставните програми и наставните 
помагала 
1.2.2 Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на образованието 
1.2.3 Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и програми 

    

      1.3 Воннаставни активности  
             Тема- Обем на разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности 

  1.3.1  Опфатеност на учениците со воннаставните активности 
1.3.2 Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во воннаставните активности 

 
1.4   Планирање на наставниците  

           Тема- Поддршка и следење на планирањето на наставниците 
        1.4.1  Индивидуални планирања на наставниците 

1.4.2  Размена на искуства и информации при планирањето 
1.4.3 Распоред на часови 

 

1.5 Наставен процес 
           Тема- Наставни форми и методи 

             1.5.1 Избор на задачи, активности и ресурси 
  1.5.2 Интеракција меѓу наставниците и учениците 

             1.5.3 Приод на наставникот кон учениците 
             1.5.4 Следење на наставниот процес 

 
 1.6.Искуства на учениците од учењето 
       Тема- Средина на учење 

  1.6.1 Атмосфера на учење 
  1.6.2 Поттикнување на учениците за преземање на одговорност 
  1.6.3 Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето 

 

 1.7.Задоволување на потребите на учениците 
            Тема-  Идентификување на образовните потреби на учениците 
            1.7.1. Почитување на различните потреби на учениците во наставата 
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       1.8 Оценувањето како дел од наставата 
         Тема- Училишна политика за оценување 

    1.8.1 Методи и форми за оценување 
    1.8.2 Користење на информациите од оценувањето во наставата 

 
1.9 Севкупна грижа за учениците 
         Тема- Заштита од физички потреби и елементарни непогоди 

    1.9.1 Превенција од насилство 
    1.9.2 Заштита од пушење, алкохол и дрога 
    1.9.3 Квалитет на достапна храна 
    1.9.4 Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот 

1.9.5 Грижа на учениците од социјално загрозени семејства 
 
1.10 Здравје  

Тема- Хигиена и заштита од болести 
     1.10.1 Грижа за учениците со здравствени проблеми 

 
1.11 Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 

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

           Јаки страни 
 

 Наставниците на време ги изготвуваат дневните оперативни, годишни и тематско- процесни планирања, како и 
останатите активности; 

 Соодветно се идентификувани надарените и учениците со посебни потреби и успешно се работи со истите; 

 Наставниците користат нови современи форми и методи во наставата; 

 Наставниците посветуваат внимание при креирањето на активности кои помагаат за развивање на различни 
способности и предиспозиции кај учениците; 

 Наставниците континуирано го следат напредокот на учениците и ги евидентираат нивните развојни потенцијали; 
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 Наставниците употребуваат различни форми и методи на оценување, со цел да се подобрат постигањата на 
учениците;  

 Во училиштето се реализира редовна и квалитетна додатна и дополнителна настава; 

 Домашните задачите што се работат во училиштето или дома се добро испланирани и поврзани со работата на 
учениците за време на часовите; 

 Училиштето поддеднакво придонесува за учениците без разлика на полот, етничката припадност или социјалното 
потекло; 

 Наставниот кадар и стручната служба ги идентификуваат образовните потреби на учениците и превземаат 
активности за нивно остварување; 

 Наставниците разменуваат идеи, искуства, мислења околу реализирање на наставниот процес преку организирани 
средби на Стручните активи и отворени часови; 

 Наставниците во процесот на поучување користат различни техники; 

 Редовно  се врши информирање за постигањата и поведението на учениците преку, индивидуални и родителски 
средби како и приемно време  за родители и отворени денови на училиштето;  

 Училиштето има подготвени правилници и инструменти за следење и вреднување на наставниот час, дневни 
подготовки и тематски, годишни планирања: 

 Училишниот простор ги исполнува условите за изведување на наставата според нормативот; 

 Успешно се користи ИКТ и современи платформи за реализирање на настава од далечина; 

 Училиштето успешно се организира во услови на пандемија, за реализација на настава од дома – далечинско учење 
се применуваат платформи за работа од далечина Edmodo, Google Classroom, Google Drive, Eduino, ZOOM и други. 

 

Слаби страни 
 

 Недоволно  обновување и одржување на техничката опрема (присуство и помош од администратор). 
 
 
 
 

 

 

Идни активности 

Училиштето да изнајде форми и средства за редовно одржување на техничката опрема и нејзино континуирано 
обновување, приоритетно преку  обезбедување на донации од бизнис заедницата. 
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Подрачје – Постигнувања на учениците 
               

                       

                       Работна  група  по подрачје 

ПОДРАЧЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
OДДЕЛЕНСКА 

НАСТАВА/ПРЕДМЕТ 

ШТО ГО ПРЕДАВА 

2.Постигања на 

учениците 

1. Билјана Велевска (координатор) одделенска настава 

2. Фросина Мантева (координатор) предметна настава 

3. Лепа Димовска предметна настава 

4. Билјана Васев Головски предметна настава 

5. Мануела Трпевска одделенска настава 

 

         

  Индикатори за квалитет: 

 

         2.1. Постигања на учениците 
        2.2. Задржување / осипување на учениците 
        2.3. Повторување на учениците 
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       Јаки страни 

 Наставнициите ги подржуваат учениците при учество на различни манифестации и натпревари и постигнуваат 

одлични резултати на локално, национално и меѓународно ниво; 

 Училиштето има развиен систем на наградување ( јавно признание, медиумско промовирање, истакнување на 
пано за пофалби и награди, објавување на Веб и ФБ стрaна на училиштето) на учениците што постигнале успех; 

 Учениците се вклучуваат во воннаставните активности според афинитетите и по сопствен избор без разлика на 
етничката припадност; 

 Учениниците со потешкотии во учењето и со посебни образовни потреби имаат обезбедена подршка од 
наставниците во училиштето; 

 Учениците подеднакво се вклучени (различен пол, етничка припадност, посебни образовни потреби) при 
реализација на ЕКО и МИО програмата; 

 Наставниците користат ИКТ во наставата; 

 Голем процент од наставниците организираат и спроведуваат активности кои помагаат за развивање на 
различните способности и предиспозиции кај учениците; 

 Голем процент од наставниците редовно го следат напредокот на учениците и ги евидентират нивните развојни 
потенцијали; 

 Во училиштето постојат активности кои помагаат за развивање на различните потенцијали кај учениците; 

 Успехот и поведението на учениците континуирано се следи секоја година. Се врши споредба, анализа според 
предмети, паралелки; 

 Постои константност на успехот години наназад и во предметна и во одделенска, како и на ниво на училиште; 

 Не постои разлика во постигнувањата на учениците по пол; 

 Учениците кои имаат потешкотии во учењето или се со посебни потреби се следени од наставниците и 
педагошко-психолошката служба; 

 Нема осипување на ученици; 

 Голем е бројот на родители кои се задоволни од превземените активности за подобрување на постигањата на 
учениците; 

 Сите ученици го завршуваат образовниот циклус; 

 Училиштето ја следи редовноста на учениците, ги анализира причините за отсуство од наставата и навремено 
превзема конкретни активности; 
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 Во училиштето постои правилник за редовноста на учениците во училиште; 

 Училиштето има изготвено критериуми за избоор на првенци во генерација при заокружување на деветтолетката. 

 

Слаби страни 

 

 Во стручниот тим недостасува стручен кадар - дефектолог за работа со ученици со потешкотии во учењето и 
ученици со посебни образовни потреби. 
 
 

 

 

 

Идни активности 

Да се обезбеди секојдневно присуство на  дефектолог/образовен асистент во училиштето за помош и поддршка на 

децата со посебни образовни потреби. 

 



                                ООУ”11 Октомври”-Скопје,Центар 

                                Ул.”Мирче Ацев”   бр.102                                            Самоевалуација на училиштето за период од 2018-2020 година 

                                Тел.023164551 

                                Email:oktomvri11@yahoo.com          

 

17 

 

 

 

Подрачје 

Професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачите и 

раководниот кадар 

 

                       Работна  група  по подрачје 

ПОДРАЧЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
OДДЕЛЕНСКА 

НАСТАВА/ПРЕДМЕТ 

ШТО ГО ПРЕДАВА 

3.Професионален 

развој на 

наставниците , 

стручните 

соработници и на 

раководниот 

кадар 

1. Весна Крацовска (координатор) одделенска настава 

2. Весна Грошева (координатор) предметна настава 

3. Ана Миновска одделенска настава 

4.Снежана Петровска предметна настава 

5.Златко Петковски предметна настава 

               

 

              Индикатори за квалитет: 

3.1 Обезбедување на потребниот кадар 
                  3.1.1 Број на вработени и соодветност на наставниот кадар 

3.1.2 Ефективност и распоредување на кадарот 
3.1.3 Стручната служба како поддршка на наставниот кадар 
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           3.2. Следење на развојните потреби на наставниот кадар 

3.2.1 Професионален развој на наставниците 
3.2.2 Имплементација на професионален развој 
3.2.3 Наставнички мрежи и стручни активи 
3.2.4 Поучување/менторирање 
3.2.5 Цели на професионален развој 

 
3.3 Развојно планирање 

 
3.3.1 Училишен план  

 

  Јаки страни 

 Во училиштето постои професионална соработка  меѓу вработените и тие успешно  разменуваат искуства и идеи  на 
ниво на стручните активи 

 Наставниците сакаат постојано и континуирано да ги развиваат своите вештини и способности 
        
               

         Слаби страни 
 Отсуство на механизам за селекција на наставен кадар за посета на обуки и поголема транспарентност 

 

             
Идни активности 

 

Наставниците да изготват критериум за избор на наставници за посета на обуки и користењето на расположливиот 
училишен фонд за таа намена, со што би се зголемила објективноста и транспарентноста при самиот избор. 
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Подрачје – Управување и раководење 
 

                              Работна  група  по подрачје 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    Индикатор за квалитет: 

              4.1 Раководење со училиштето 

                    4.1.1  Управување со училиштето; 
                    4.1.2  Раководење со училиштето 

             4.2 Цели и креирање на училишна политика  

                    4.2.1 Јасност и соодветност на целите; 
         4.2.2 Процедури за креирање на училишната политика 

ПОДРАЧЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
OДДЕЛЕНСКА 

НАСТАВА/ПРЕДМЕТ 

ШТО ГО ПРЕДАВА 

4.Управување и  

раководење 

1. Сандра Толевска  (координатор) одделенска настава 

2. Татјана Мицева Бојаровска (координатор) предметна настава 

3. Лепа Самболец одделенска настава 

4. Ирена Башовска одделенска настава 

5. Ристо Бојчев предметна настава 
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             4.3 Развојно планирање 

          4.3.1 Цели на развојното планирање; 
                    4.3.2  Професионален развој/стручно усовршување на кадарот 
                    4.2.3 Инфраструктура 

 

               Јаки страни 

 Ефикасно и ефективно работење на Органот на управување и Раководниот орган; 

 Во училиштето постојат услови за демократско одлучување; 

 Директорот има јасна визија за развојот и напредокот на училиштето; 

 Постигањата на учениците и промовирањето на училиштето се приоритет; 

 Учениците можат слободно да го искажат своето мислење; 

 Училиштето претставува безбедна и сигурна средина во која сите просторни ресурси умешно се користат за 
потребите на наставата; 

 Стручното усовршување на наставниците овозможува примена на нови форми и методи во наставата и објективност 
во оценувањето; 

 Финансиските средства се во функција на приоритетите на училиштето и воспитно - образовните цели; 

 Континуирано се подобрува инфраструктурата на училиштето 
     

         Слаби страни 

 Недоволна вклученост на родители и наставниците во реализирање на активности од Развојното планирање . 
 

         

 

                                      

Идни активности 

Активно вклучување  на наставниците и родителите во реализирање на активности од Развојното планирање. 
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Подрачје – Комуникација и односи со јавноста 
 

                           Работна  група  по подрачје 

ПОДРАЧЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
OДДЕЛЕНСКА 

НАСТАВА/ПРЕДМЕТ 

ШТО ГО ПРЕДАВА 

5.Комуникација и 

односи со 

јавноста 

1. Моника Трпчевска (координатор) одделенска настава 

2. Славица Димитровска ( координатор) предметна настава 

3.Марија Стојановска одделенска настава 

4. Ружа Стојковиќ предметна настава 

5.Костантин Стојановски предметна настава 

                          

             Индикатори за квалитет: 

  5.1 Наставни планови и програми   
         5.1.1 Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми 
  5.2 Воннаставни активности  
         5.2.1 Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности 
  5.3  Известување за напредокот на учениците   
         5.3.1 Известување на родителите за напредокот на учениците 
  5.4 Промовирање на постигањата 
        5.4.1 Промовирање на личните постигања на учениците 
           5.4.2 Промовирање на постигањата во име на училиштето 
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          Јаки страни  
 

 Училиштето планира и реализира воннаставни активности што ги задоволува потребите на учениците. 

 Училиштето користи различни форми за навремено информирање на формални и неформални средби, групни и индивидуални 
средби со родители , кои се добро организирани и на кои јасно се пренесуваат информации. 

 Училиштето редовно прибира информации за постигнувањата на учениците и дава транспараентна и конкретна повратна 
информација на родителите и учениците за оценката.  

 На ученикот му се дава поддршка при вклучување во разни манифестации и натпревари. 

 Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца и доследно ги применува. 

 Наставниот кадар успешно го користи пофалувањето како начин на мотивирање. 

 Учениците со поддршка од наставниците се вклучени во различни манифестации и се трудат да постигнат високи успеси на 
натпревари, на локално национално и меѓународно ниво.  

 Преку  веб страницата на училиштето наставниците, родителите и учениците редовно се информираат за - Учество на 
натпревари, се објавуваат наградените ученици, нивните ментори и освоените места. Исто така преку ФБ страната на 
училиштето редовно се објавуваат слики од доделување на награди, пофалници и признанија за вложен труд, по различни 
предмети. 
 

Слаби страни 
 

 Во училиштето недостасува катче за пофалби и награди на ученици, каде ќе бидат јавно промовирани нивните 
успеси, како поттик за останатите ученици . 
 

 
 
 
        
 
 
 

      

Идни активности 

Креирање на  катче за пофалби и награди на ученици, каде ќе бидат јавно промовирани нивните успеси, како 

поттик за останатите ученици. За креирање и ажурирање на истото ќе се грижи тим составен од наставници 

ментори и претставници од ученичкиот парламент. 
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Подрачје – Училишна клима и култура 
 
 

                     Работна  група  по подрачје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Индикатори за квалитет: 

                      6. 1. Училишна клима и односи во училиштето 
6. 2. Промовирање на постигањата 
6. 3. Еднаквост и правичност 
6. 4. Партнерски однос со родителите, со локалната и деловната заедница 

 
 

ПОДРАЧЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
OДДЕЛЕНСКА 

НАСТАВА/ПРЕДМЕТ 

ШТО ГО ПРЕДАВА 

6.Училишна клима 

и култура 

1. Валентина Ангелковска ( координатор) одделенска настава 

2. Јасмина Дичевиќ  (координатор) предметна настава 

3.Билјана Танеска одделенска настава 

4.Ивана Јанковска одделенска настава 

5.Александра Илиевска одделенска настава 
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          Јаки страни 

 Сите учесници во воспитно образовниот процес (вработените во училиштето, родителите и учениците) се однесуваат 
со взаемна почит; 

 Родителите се запознаени и ги почитуваат правилата на однесување и куќниот ред на училиштето; 

 Училиштето ја подржува инклузијата; 

 Училиштето ги почитува принципите за еднаквост при вклучување на учениците во сите активности; 

 Сите вработени во училиштето подеднакво се однесуваат кон учениците независно од полот, етничката припадност, 
социјалниот потекло и способностите; 

 Наставникот во соработка со стручната служба и родителите презема активности со кои им помага на учениците; 

 Учениците со поддршка од наставниците со задоволство се вклучуваат во различни манифестации и други вон 
наставни активности со што го промовираат училиштето на локално, национално и меѓународно ниво; 

 Родителите се поттикнуваат активно да се вклучат во училишните и вон училишните активности (предавања, 
работилници, посети на час, посети на работно место, учество во комисии и др.);  

 Училиштето и локалната заедница практикуваат разновидни содржини и форми на соработка; 

 Локалната заедница се вклучува во подобрувањето на условите за работа во училиштето. 
 

Слаби страни 
 

 Во училиштето недостасува  систем за наградување на  наставниците кои биле ментори на учениците и  помогнале 
во промовирање на училиштето во различни области.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Идни активности 

Создавање на систем за наградување на  наставниците кои: 
 внесуваат иновации во работата,  
 ментори на ученици кои постигнуваат високи резултати , 
 работат на промовирање на училиштето во различни области 
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Подрачје - Соработка со родителите и локалната средина 

 

                           Работна  група  по подрачје 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

        Индикатори за квалитет: 

              7.1  Соработка на училиштето со родителите 
                   7.1.1  Влучување на родителите во тековните активности на училиштето 
                   7.1.2  Работата на Советот на родители и Училишниот одбор 
 
            7.2. Соработка со локалната заедница 
                   7.2.1  Соработка на училиштето со институции од Локалната самоуправа 
 
            7.3 Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 
        

 

ПОДРАЧЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
OДДЕЛЕНСКА 

НАСТАВА/ПРЕДМЕТ 

ШТО ГО ПРЕДАВА 

7.Соработка со 

родителите и со 

локалната 

средина 

1. Викторија Рунтевска Јовевска (координатор) одделенска настава 

2. Марија Талевска (координатор) предметна настава 

3.Ивана Јакимовска одделенска настава 

4.Ивана Јанковска одделенска настава 

4.Сузана Трендафилова одделенска настава 

5.Александар Христовски одделенска настава 
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      Јаки страни 

 Учениците имаат можности (согласно своите способности и интереси) да ги изразат своите креативни потенцијали во    
наставата и воннаставните активности; 
 Во училиштето има доволен простор за индивидуални средби со родителите; 
 Работата на Советот на родители е јавна и отворена за сите заинтересирани родители; 
 Училиштето превзема активности за да ги запознае родителите со правата на децата; 
 Вработените во училиштето кон  родителите се однесуваат со почит; 
 Родителите се запознати со правилата на однесување и куќниот ред на училиштето; 
 Училиштето има воспоставена активна и континуирана соработка со родителите; 
 Родителите во училиштето се чувствуваат добредојдено; 
 Сите наставници имаат точно утврден термин за прием на родители; 
 Родителите  се запознати со стандардите и критериумите за оценување. 
 

      Слаби страни 

 На училиштето му недостасуваат активности кои ќе ги реализира заедно во  соработката со деловната (бизнис) 
заедница од локалната средина и пошироко. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Идни активности 

Поголема ангажираност на училиштето вклучувајќи ги и родителите во изготвување на проекти со цел 
обезбедување на донации од бизнис заедницата, за подобрување на условите за работа и реализиција на 
воспитно –образовниот процес во училиштето. 
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Училишната комисија, согласно член 129 став 4 и член 130 став 2 од Законот за основно образование (Службен весник на 

РСМ, бр,161/19), Извештајот од самоеваулацијата за работата на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар го доставува до 

Училишниот одбор, директорот на училиштето и основачот, како и до Државниот испитен центар. 

 
 

12.08.2020 год.                                                                         Членови на комисијата:      

     Скопје                                                     

                                                                                                  1.Ана Шалева Ивановска                    

                                                                                                  2.Николина Ивановска                 

                                                                                                  3.Тања Софрониевска       

                                                                                                  4.Ирина Иванова 

          5. Борис Петровски 

 


