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Извештајот  е  изготвен  врз  основа  на  Правилникот  за  индикатори за квалитет на рабоатта на училиштата –Државен просветен 

инспекторат на ( Скопје 2019 год)  и  член 129 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр.161, од 5.8.2019г.) . 

                                  Лична карта на ООУ,,Гоце Делчев‘‘ - Општина Аеродром 

ООУ„ Гоце Делчев” како основно/централно училиште, според реонизацијата од Општина Аеродром ја опфаќа територијата од реонот 7, 

поточно дел од населбата Горно Лисиче. Реонот 7 на запад и северозапад се граничи со ул.,,Димитар Благоев‘‘ и ул.,,Тодор Чангов‘‘ , на 

север и североисток со ул. ,,Тодор Чангов ‘‘ и со реката Вардар и на југоисток и југозапад со железничката пруга.Населението во овој реон 

е од мешан состав: 90% се Македонци, 3% Роми и 1% Турци, кои наставата ја следат на македонски наставен јазик,а 6% се Албанци кои 

наставата ја следат на албански наставен јазик, но само од I-Vодделение а понатаму, своето образование го продолжуваат во други 

училишта во други општини.Со територијалната организација на локалната самоуправа, од учебната 2005/2006 во составот на нашето 

училиште припадна подрачното училиште од Долно Лисиче.Подрачното ООУ,,Гоце Делчев’’ - Долно Лисиче ја опфаќа територијата од 

реонот 8, поточно улиците од ул. ,, 1 ,, до ул. ,, 22 ‘‘Во подрачното училиште  наставата се реализира од прво до девето одделение  на 

македонски наставен јазик 

МИСИЈА 

Училиштето предводи и поттикнува промени кои се патоказ 

за креативна, здрава и образовна личност. 

ВИЗИЈА 

Со усовршување на професионалниот развој на вработените, училиштето ќе ги подготвува  учениците  да бидат во чекор со 

новото време, каде со примена на информатичката технологија учениците ќе  може да одговарат на новите 

предизвици кои ги очекуваат, ќе создадеме училиште кое ќе биде отворено за меѓусебна соработка меѓу учениците, 

родителите, наставниците, локалната средина и пошироко.    
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Вкупен број на училишни згради 2 

Училишен двор 2 

Број на подрачни училишта 1 

Бруто површина 7683 м2 

Име на училиштето OОУ „Гоце Делчев‘‘ ПОУ „Гоце Делчев‘‘ 

адреса, општина, место  Ул: „Горно Лисиче‘‘ бр.23 , Општина 

Аеродром - Скопје 

Ул.1 бр.71   Д.Лисиче 

Телефон, фах 2438 - 288 2791-075 

е-маил ougocedelcev_sgl@yahoo.com оugocedelcev_sgl@yahoo.com 

основано од Општина Аеродром Општина Аеродром 

Година на верификација 1985 1985 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и албански нас.јазик Македонски наставен јазик 

Година на изградба 1924 1956 

Тип на градба Тврда градба Тврда градба 

Површина на објектот 1981,37 м2 750 м2 

Површина на училшниот двор 16 556 м2 6 133 м2 

       Површина на спортски терени и игралишта 800 м2 800 м2 

Број на одделенија 9 9 

Број на паралелки 20 10 
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Нето површина 1 549 

Број на спортски терени 2 

Број на катови 1 

               

                                      Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар      

Наставен и 

ненаставен кадар 

 Вк. Етничка и полова структура на вработени 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 71 9 56   / 3     1 2 

Број на наставен 

кадар 

54 6 42 / 3     1 2 

Број на 

воспитувачи 

/           

Број на стручни 

соработници 

4 / 4         

Административни 

работници 

1 / 1         

Помошно-технички 

кадар  

11 3 8         

Директор 1 / 1         
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                             Бројната состојба на учениците во периодот во кој е извршена самоевалуацијата е следната: 

                2020/2021 – 698  ученици               2021 /  2022 – 688 ученици 

                                                  Извори на податоци при спроведување на Самоевалуацијата 

 Во процесот на спроведување на самоевалуацијата беше користена целокупната евиденција и документација на  училиштето, 

податоци од професионалните досиеја на наставниците, како и резултатите од спроведените анкетни прашалници за родителите, 

учениците и наставниците, согласно индикаторите во секое од подрачјата. За изготвување на Самоевалуацијата беа следени насоките од 

Законот за основно образование ,Од Проектот за модернизација на образованието и Индикаторите за квалитетот на работата на 

училиштата изготвени од МОН и ДПИ.                

                                                       Тим за самоевалуација на училиштето 2020-2022 год. 

Подрачје 

 

Одговорни на подрачја Функција во училиштето Членови  на работните групи 

1.Наставни планови и 
програми  

 

1. Сашка Миланова Одделенски наставник 1.Маја Вељиќ         

 2.Ана Марија Шашкова    

 3. Марина Васевска     

4.Блашка У .Трајковска 

5. Нермин Адем 

6.Лидија Манаскова 

2.Постигања на учениците 

 

2. Лилјана Анчевска Одделенски наставник 1. Даница Соколова              

2.Јасмина Апостолова 

3. Миле Ќириќ 

4. Анита Ј. Јанеска 

 5. Aнгелина Илиевска 

3.Учење и настава 3. Маја Весковска Одделенски наставник 1.Габриела С. Ѓошевска  

2.Сузана Божинова 

3.Јасмина Ѓоргевска    

4.Анита Гајиќ            

5.Драгољуб Јаќоски 

6.Сузана Кулеска 

4.Поддршка на учениците 4. Весна Василевска Одделенски наставник 1.Марија Андонова 

2.Ивана Пети             

3.Маја Грујовска  

4.Адријана С. Андова  5.Марјана Мушевска    
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5.Училишна клима 

 

5. Ана Веновска 

 

Одделенски наставник 

1.Драган Соколов  

2.Ирена Додевска  

3.Тања Дунимагловска -Јониќ    

4.Александар Кузмановски   

5.Љуљзиме Љамалари  

6.Ресурси 6. Магдалена И.Трајковска  Предметен наставник-историја и 

граѓанско образ. 

1.Веселин Михајловски    

 2.Сања Атанасовска     

3.Мара Кристо 

4.Тања Стојкоска 

5.Мартина Боглева 

6.Наташа Јакимовска 

7.Управување ,раководење 

и креирање политика. 

7. Христина Анѓелеска Одделенски наставник 1.Дејан Дамјановски 

2.Маја Смилеска  

3.Елена Спасовска    

4.Сања Саркисјан         

5.Слаѓана Јовановиќ 

 

Училишната Комисија е формирана од директорот на училиштето и донесена со решение со број 02-425/2  од 6.11.2020 

год. во состав: 

1.Силвана Матиловска – педагог 

2.Елена Спасовска –психолог  

3.Снежана Миленкова –специјален едукатор и рехабилитатор  

4.Тајна Јовановска –одд.наставник 

5. Сузана Павловска – одделенски наставник 

6.Мери Глигорова -Совет на родители        
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СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

РЕЗИМЕ ЗА СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

                                                            

 

        

Врз основа на Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр.161, од 5.8.2019год. Комисијата за изготвување на 

самоевалуацијата на работата на ООУ „Гоце Делчев‘‘- Општина Аеродром за периодот 2020-2022 год. изврши самоевалуација на 

работата на училиштето. 

 

Во процесот на спроведување на самоевалуацијата беше користена целокупната евиденција и документација на  

училиштето,податоци од професионалните досиеја на наставниците, како и резултатите од спроведените анкетни прашалници за 

родители, ученици и наставници, согласно индикаторите во секое од подрачјата. 

 

За изготвување на Самоевалуацијата беа следени насоките од Законот за основно образование ,Индикатори за квалитетот на 

рабоатта на училиштата (ДПИ,Скопје 2019).  

 

Целта на самоевалуацијата е конкретни анализи и осврти на сите области на работењето на училиштето да се добие слика за 

квалитетот на работењето,напредокот,и постигнувањата на училиштето,јаките но и слабите 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 постојниет ресурси за подобрување на условите и стандардите во училиштето.На тој 

начин ќе се придонесе за целосно и квалитетно реализирање на воспитно образовниот процес. 
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Самоевалуацијата ги издвојува и приоритетните области на делување на унапредување и осовременување на наставните и 

воннаставните активности.Заедничка цел на сите субјекти во училиштето се слабите страни да се во помал број а јаките да се во поголем 

број. 

 

 

  

 

Подрачја кои ја опфаќаат самоевалуацијата се следниве: 

1.Наставни планови и програми 
 
2.Постигнувања на учениците 
 
3.Учење и настава 
 
4.Поддршка на учениците 
 
5. Училишна клима  
 
6.Ресурси 
 
7. Управување, раководење и креирање политика 

 
Квалитетот на анализираните теми и области се евалуирани на 2 нивоа (многу добро и делумно задоволува) според однапред утврдените 
индикатори. Врз основа на тоа се изведени судовите и заклучоците каде се е наоѓа нашето училиште, во која насока се движи и кои се 
неговите позначајни постигања. 
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Подрачје 1.Наставни планови и програми 
 
 

 
1.1. Реализација на наставните планови и програми 
 
1.2. Квалитет на наставните планови и програми 
 
1.3.Воннаставни активности 
 

Анализа на резултатите - евалуација на ова подрачје 
 

               Во училиштето секој наставник има подготвено годишно глобално и тематско – процесно планирање во електронска и 
печатена верзија и истото според даставните планови и програми пропишани од МОН. Планирањата се прават со почитување 
на родова и мултикултурна сензитивност, а родителите на повеќе начини се информирани за планирања во тековната учебна 
година. При изборот на изборни предмети учениците во согласност со родителите имаат можност да одберат меѓу најмалку 
три изборни предмети. Мал дел од наставниците имаат потреба од пробена на сегменти од наставните планови и програми по 
одделни наставни предмети. Редовно и навремено се подготвува ИОП за сите ученици со посебни образовни потреби. Голем 
број ученици и наставници се вклучени во реализација на слободни часови и проектни активности во училиштето. 
 
               Училиштето почитува родова и етничка рамноправност и интегрира мултикултурни содржини како и потреби на 
локалната средина во наставните програми и помагала. На часовите се почитуваат и интегрираат меѓупредметните цели.  
 
               Може да се пофалиме со реализација на разновидни планирани и реализирани воннаставни активности во кои се 
вклучени голем број ученици. Добиени се многу награди, дипломи, пофалници и признанија кои влијаат на афирмацијата на 
учениците и училиштето. 
                  

 
Јаки страни: 
● Наставните програми се навремено подготвени согласнот наставниот план и програма од БРО и достапни се за родителите и 
учениците 
● Наставните планови и програми нудат родова и етничка рамноправност, застапени се мултикултурни содржини и интегрирани се 
меѓупредметни цели. 
● Годишните, тематските – процесни и дневни планирања на наставниците и нивната сеопфатност  
● Организација на голем број воннаставни активности и учество на голем број ученици 



ООУ „Гоце Делчев‘’- Аеродром , Самоевалуација на училиштето 2020-2022 год. 
 

10 
 

 
Слаби страни: 

● Потреба од покренување иницијативи и поднесување барања за подобрување на квалитетот на наставните планови и програми 
● Потреба од вклучување на учениците во планирање на програмата за воннаставни активности  
 
Приоритети кои ќе бидат вклучени во ПРУ 

● Покренување иницијативи и поднесување барања за подобрување на квалитетот на наставните планови и програми 
● Вклучување на учениците во планирање на програмата за воннаставни активности  
● Вклучување на локалната средина во активностите за меѓуетничката интеграција во образованието и младинското учество. 
 
 
Подрачје 2.Постигнувања на учениците  
 

2.1. Постигнувања на учениците 
 
2.2.Задржување/осипување на учениците 
 
2.3.Повторување на учениците 

 

Анализа на резултатите - евалуација на ова подрачје 

Во ООУ „Гоце Делчев” Горно Лисиче-Скопје наставата се реализира на македонски наставен јазик, во истата се опфатени ученици од 

македонска, ромска и турска националност, како и на албански наставен јазик во која се опфатени ученици од албанска националност.  

Училиштето прибира, користи и анализира податоци за постигнувањата на учениците според полот и јазикот на наставата, по сите 

наставни предмети, за сите квалификациони периоди и презема активности за нивно подобрување. 

Резултатите од анализите на извештаите се користат за подобрување  на постигнувањата на учениците и  воспитно-образовниот 

процес. Се споредуваат постигнувањата по квалификациони периоди и училиштето (наставниците и стручната служба) планира и 

презема активности за континуирано подобрување на постигнувањата 

За учениците со пречки во развој идентификацијата се врши при самиот упис во училиште, додека за надарените и талентираните 

ученици согласно програмата и акциониот план за работа со надарени и талентирани ученици идентификацијата се врши во месец 

октомври и ноември. 
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Освен изготвување на програми,   индивидуалниот пристап и постојаната поддршка на учениците, за подобрување на постигањата во 

редовната настава, наставниците изготвуваат програма за дополнителна настава и додатна настава. 

 Нашето училиште има одлична соработка со мрежата на средни училишта на ниво на Град Скопје.Училиштето има повратна 

информација за секој ученик  каде  го продолжил средното образование добиена преку писмена комуникација од страна на 

училиштата . 

Училиштето применува своја уписна политика при запишување во прво одделение која опфаќа: соопштение / оглас за упис во прво 

одделение со потребните документи и услови и доставување покани до родителите од нашиот реон според реонизацијата од 

општината. Уписот го врши комисија  составена од психологот, педагогот и наставничките кои ќе водат прво одделение на начин 

предвиден во Законот за основно образование. 

Во текот на целата наставна година се врши следење на редовноста на учениците и по потреба се преземаат мерките пропишани со 

Законот за основно образование и за сето тоа се води евиденција за редовност која стои во документацијата на психологот. 

Според анализите во секој  квалификационен период, редовноста на учениците задоволува,со исклучок на ученици од ромската 

популација. Отсуствата се најчесто оправдани со медицински белешки ,  најголемиот број изостаноци се прават во сезоната на 

грипови.  

Во изминатите учебни години се соочувавме со осипување на ученици од ромската заедница, но и кај ученици кои учат на македонски 

наставен јазик кои со своите семејства заминуваат во странство и со нив се постапува согласно Законот за основно образование,  

според кој се известува просветниот инспекторат и општинскиот инспектор,  а според потребите се известува и Центарот за социјални 

работи. 

При премин на учениците од едно училиште во друго, одделенскиот раководител пополнува преведница – формулар кој ги содржи 

податоците за ученикот неговиот успех, а со промените во Законот за основно образование доставува и евидентен лист за ученикот. 

Училиштето согласно 37 од Законот за основно образование за учебната 2020/21 год.поднесе Барање за добивање на образовен 

медијатор,кој имаше своја програма за работа,и секој месец поднесуваше извештаи до Диреклторот и одговорниот во МОН,но за 

учебната 21/22 поднесовме барање но не беше назначено одговорно лице. 
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Јаки страни: 

 Во нашето училиште прецизно се евидентирани сите податоци за постигнувањата на учениците. Училиштето  располага со 
податоци за постигнувањата на учениците според пол, етничка припадност и според јазикот на кој учениците ја следат наставата.  

 Се врши анализа и споредба на постигнувањата по квалификациони периоди и според истите  училиштето планира и презема 
активности за континуирано подобрување на постигнувањата.  

 Наставниците во соработка со стручната служба ги идентификуваат  учениците кои имаат тешкотии во учењето и кон нив имаат 
индивидуален пристап и диференцирани цели 

 Наставниците во соработка со специјалниот едукатор и рехабилитатор  во училиштето изготвуваат Индивидуална образовна 
програма наменета за деца со посебни образовни потреби и по потреба се врши ревизија на ИОП. 

 Наставниците изготвуваат програма за дополнителна настава   

 Училиштето особено внимава на напредокот на учениците при преминот од еден во друг период и има повратна информација за 
секој ученик  каде  го продолжил средното образование добиена преку писмена комуникација од страна на училиштата . 

 Училиштето  организира заеднички активности (наставни и воннаставни) со ученици од мешан етнички состав во рамките на 
училиштето. 

 
Слаби страни: 

 Недоволни постигнувања, често отсуство и повторување година на учениците Роми 
 
Приоритети кои ќе бидат вклучени во ПРУ: 

 Преземање активности за подобрување на состојбата со редовноста и постигнувањата кај учениците од ромската популација 
 
 
Подрачје 3.Учење и настава 

 
 
3.1. Планирања на наставниците 
3.2. Наставен процес 
3.3. Искуства на учениците од учењето 
3.4. Задоволување на потребите на учениците 
3.5. Оценувањето како дел од наставата 
3.6 Известување за напредокот на учениците  

 

Анализа на резултатите - евалуација на ова подрачје 

 

             Во училиштето секој наставник има подготвено годишно глобално и тематско – процесно планирање во електронска и 
печатена верзија и истото според доставните планови и програми пропишани од МОН. Планирањата се прават со почитување на 
родова и мултикултурна сензитивност, а родителите на повеќе начини се информирани за планирања во тековната учебна година. 
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Наставниците соработуваат, разменуваат искуства со колеги во и вон училиштето.  
             Во наставниот процес, наставниците користат разновидни форми и методи на работа, нагледни средства, ИКТ образовни 
технологии, разновидни техники, игри, разновидни методи и стратегии за учење, поучување и оценување. Интеракцијата меѓу 
учениците и наставниците е на високо ниво. Учениците се задоволни од средината во која учат, мотивирани се, запознаени се со 
исходите и целите кои се очекуваат од нив. По следењето на учениците, наставниците ги идентификуваат нивните образовни потреби 
и според тоа ги прават и планирањата за понатамошното учење на учениците. Училиштето претставува безбедна, стимулативна, 
инклузивна, интеркултурна средина и мотивирачка средина за учење каде што се почитуваат индивидуалните разлики помеѓу 
учениците. Исто така и учениците се вклучени во самостојното оценување и сето тоа со цел да се подобрат постигнувањата на 
учениците.  
 

 
Јаки страни:  

● Навремено и квалитетно планирање на наставните, воннаставните активности и сите планирања 
● Реализацијата на наставниот процес е целосно исполнета со разновидни наставни форми, методи, средства и техники 
● Акцентот при реализација на наставата е насочен на потребите на учениците 
● Училиштето е безбедна, стимулативна, инклузивна, интеркултурна средина и мотивирачка средина за учење 
● Наставниците користат разни форми, методи и инструменти за оценување 
 
Слаби страни: 

● /  
 
Приоритети кои ќе бидат вклучени во ПРУ  

 / 
 
 
Подрачје 4.Поддршка на учениците 

 
4.1. Севкупна грижа за учениците 
 
4.2. Здравје  
 
4.3 . Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 
 
4.4. Следење на напредокот 
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Анализа на резултатите - евалуација на ова подрачје 
 

               Училишниот простор е безбеден за изведување на настава. Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедност на 
учениците во текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор и истите ги реализира според планираното. Инфраструктурата 
во училиштето е безбедна и не претставува потенцијална опасност од повреди на учениците. Сите опасни места кои не можат да се 
избегнат, се посебно означени или оградени.  Во училиштето се забранува секаков облик на насилство од страна на возрасните и 
учениците и се наведуваат механизми за справување со евентуална појава на насилство. Изготвен е протокол на постапките при насилство 
како и кодекси на однесување на вработените и учениците и куќен ред на училиштето и истите се достапни за сите. Училиштето има 
политика за забрана за пушење, конзумирање алкохол и дистрибуција и конзумирање наркотични супстанци, која подразбира дека во  
училиштето (училниците, канцелариите, тоалетите, училишниот двор) не се пуши, не се доаѓа во алкохолизирана состојба и не се 
консумира алкохол и не се дистрибуираат и користат наркотични супстанци. Училиштето се грижи да бидат запазени стандардите за 
квалитетот на храната што им се нуди на учениците и се следат сите законски процедури при изборот на организираната исхрана на 
учениците. Иако досега во училиштето немаме ученици со телесни пречки во развојот, во училниците и тоалетите на приземје има пристап 
за учениците со попречености од ваков вид. Училиштето води грижа за учениците од социјално загрозените семејства и кога се укажува 
можност обезбедува материјални средства или друг вид помош со надворешна финансиска подршка или преку интерни хуманитарни акции.  
Во училиштето се води грижа за хигиената, особено за тоалетите кои ги користат учениците. Истите секојдневно се дезинфицираат како и 
санитариите во нив. Училиштето врши следење на систематските и стоматолошките прегледи и редовното вакцинирање на учениците. 
Училиштето им обезбедува на учениците јасни, точни и најнови информации за можностите за понатамошно образование. За таа цел 
организира  , користење промотивни материјали од образовните институции за професионална информација и ориентација на учениците. 
Училиштето има изготвена програма за работа со ученици со емоционални потешкотии, при што се води грижа за социјалниот статус на 
семејствата, ситуациии на појава на болест во семејството, отсуство на еден од родителите, социјална негрижа. Со овие ученици  и 
родители советодавно се работи од страна на наставниците и стручните соработници, а доколку е потребно се упатуваат во релевантни 
институции( ЗМЗ, ЦСР,МВР...) За психичкиот и физичкиот развој на учениците стручните соработници и одделенските наставници добиваат 
информации од родителите на децата уште при уписот во прво одделение. Исто така, постои јасно дефинирана политика за работа со 
ученици со посебни образовни потреби за чиј напредок се грижи училишниот инклузивен тим. Училиштето континуирано води евиденција за 
поведението на учениците, нивната редовност и успех и истата се користи за подобрување на нивните постигнувања. Ваквите информации 

редовно им се достапни на сите наставници, родители и ученици. 
 
Јаки страни:  

• Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедност на учениците во текот на наставата во училишната зграда и во 
училишниот двор и истите ги реализира според планираното 
• Училиштето води грижа за учениците од социјално загрозените семејства. 
• Училиштето презема мерки и активности за превенција од насилство, како и активности за заштита од штетните влијанија на 
пушењето, алкохолот и наркотичните средства. 
• Училиштето има изготвен план за евакуација при елементарни непогоди. 
• Училиштето се грижи за квалитетот на храната што им ја нуди на учениците и континуирано води кампања за здрава исхрана меѓу 
учениците.  
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• Во училиштето се организираат активности од хуманитарен карактер и собраните средства ги донираат во добротворни цели за 
социјално загрозени семејства. 
• Редовно се вршат, следат и евидентираат систематските прегледи за здравјето на учениците – задолжителни вакцинации и 
стоматолошки прегледи за кои се информирани и родителите или старателите. 
• Постојана соработка на наставниците со стручните соработници во надминувањето на емоционални потешкотиите кај учениците, 
како и во учењето и однесувањето  
• Следење на професионалните интереси и желби на учениците за нивното понатамошно образование од страна на стручните 
соработници  
• Редовно се информираат учениците и родителите за нивните постигања и однесување во училиштето преку редовни родителски 
средби,  индивидуални  средби, е-дневник и СМС-пораки. 
  
Слаби страни: 

  
• Родителите не покажуваат особен интерес за напредокот на своите деца во предметна настава во текот на целата учебна година 
 
Приоритети кои ќе бидат вклучени во ПРУ 

• Да се подобри увидот на родителите на учениците од предметна настава во тековниот напредок на нивните деца во предметна 
настава 
  
 
 
 
Подрачје 5. Училишна клима  
 
5.1 Училишна клима и односи во училиштето 

5.2. Промовирање   на постигањата 

5.3 Еднаквост и правичност 

5.4. Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница 

Анализа на резултатите - евалуација на ова подрачје 

Имиџот на нашето училиште е на високо ниво. Препознатливо е по високиот квалитет на работа и континуираната 
насоченост кон остварување на визијата и мисијата на училиштето. Училишната клима се гради врз основа на водење 
конструктивен професионален дијалог помеѓу вработените  и градење позитивни односи меѓу сите чинители во воспитно-
образовниот процес, взаемно почитување и рамноправен третман на сите структури што учествуваат во училишниот живот. 
Сите ученици без оглед на способностите, родот, етничката припадност и потеклото се чувствуваат безбедни и прифатени 
во училиштето. Поведението и дисциплината на учениците е на задоволително ниво. Постои работна атмосфера за време 
на наставата и воннаставните активности. Педагошко-психолошката служба во училиштето има добра соработка со 
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наставниците, родителите и учениците и со успех ги решаваат одредени потешкотии.  
Во училиштето постои демокрарски избрана Ученичка заедница и Ученички парламент кои учестуваат во решавањето 
проблеми и донесувањето одлуки што се од непосреден интерес за учениците. Училиштето ги промовира личните 
постигнувања на учениците преку разни електронски и печатени медиуми. Наставниците успешно ги мотивираат учениците 
да земат учество на разни натпревари, активности и манифестации каде се стекнуваат со разни награди, признанија и 
пофалби. Училиштето има воспоставен систем за континуирано информирање и промовирање на реализираните 
активности и успеси. Се промовираат еднаквоста и правичноста на сите структури што учествуваат во воспитно-
образовниот процес. Во просториите на училиштето се организираат работилници со родителите со цел да ги запознаат со 
правата на децата. Воспоставена е здрава клима меѓу учениците и меѓу наставниците без разлика на пол, етничка 
припадност или разлика во способностите. 
Училиштето го прифаќа и промовира мултикултурализмот. Наставата покрај на македонски наставен јазик, за еден дел 
ученици се изведува на албански наставен јазик. Училиштето е дел од проектите на МОН за промовирање и спроведување 
на активности за мултикултурализам. Во него се организираат заеднички наставни и воннаставни активности.  
Училиштето презема добро испланирани активности и обуки за да ги поттикнат родителите да се вклучат во подобрување 
на воспитно-образовната работа на сите нивоа. Преку Советот на родители и Училишниот одбор родителите се 
информираат за сите училишни активности, даваат предлози, мислења и сугестии. Училиштето е активно вклучено во 
животот на општината и урбаната заедница преку спроведување заеднички проекти. Училиштето остварува квалитетна 
партнерска соработка со деловната заедница преку добро организирано учење преку работа/ практичната обука и 
спроведување заеднички проекти поттикнати од двете страни. 

 

 
Јаки страни: 

• Постојана иницијативност и иновативност на сите учесници во образовниот процес   
● Училиштето води политика на заемно почитување, еднаквост, хуманост и толеранција 
● Примена и почитување на училишни правилници и кодекси 
● Динамична, работна, пријатна и творечка атмосфера за време на наставата 
● Учениците се мотивирани да учествуваат на општински, регионални и државни натпревари 
● Постигнувањата на учениците соодветно се вреднуваат и наградуваат 
● Училиштето соработува со родителите и им дава континуирана повратна информација за постигнувањата на нивните деца 
● Почитување на индивидуалните особини на ученикот, следење на емотивните, социјалните и физичките потреби на секој ученик 
● Постои солидна соработка меѓу вработените во училиштето 
● Континуирана соработка со локалната самоуправа на Општина Аеродром, Биро за развој на образованието, Министерство за 
образование и наука  
 
Слаби страни: 

● Постои одреден процент на нетолеранција помеѓу учениците за време на одморите и после часовите 
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Идни активности - приоритети кои ќе бидат вклучени во ПРУ 
• Поголемо залагање за меѓусебно почитување на учениците и намалување на предрасудите, преку организирање работилници и 
предавања за ученици и родители 
 
Подрачје 6.Ресурси 

 
6.1. Сместување и просторни капацитети 
 
6.2. Наставни средства и материјали 
 
6.3. Обезбедување на потребниот наставен кадар 
 
6.4. Следење на развојните потреби на наставниот кадар 
 
6.5. Финансиско работење на училиштето 
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Анализа на резултатите - евалуација на ова подрачје 
 
Училишниот простор ги исполнува условите за изведување на наставата според нормативот. Постојат пријатни просторни услови за 
одвивање на наставата, за работа на наставниот кадар и за организирање воннаставни активности за учениците.   Училиштето има јасен 
план и распоред и максимално ги користи расположливите капацитети за изведување на наставата и на воннаставните активности. Од  
учебната 2021/22 год. се појави потреба од проширување на просторните капацитети, за потребите и на учениците и на наставниците.  
Училишниот двор е убаво хортикултурно уреден и претставува пријатно катче за време на одморите. Во 2021 година од страна на 
Општината беше изградено ново современо спортско игралиште. Во текот на 2022 год. Општината започна процедура за подготовка на 
документација за исполнување на потребните барања за изградба на фискултурна сала во ПОУ, од страна на МОН . Училиштето 
располага со соодветна стручна литература и наставни средства и помагала согласно со нормативите по сите наставни предмети. 
Училиштето континуирано ги утврдува потребите за наставни средства и помагала, вклучувајќи современа стручна литература, учебници, 
аудио-визуелна и ИКТ опрема. Училиштето изнаоѓа начини за нивно навремено обезбедување. Во училиштето, покрај постоечките две 
интерактивни табли се набавени уште 7 интерактивни табли со ЛЦД проектори  во централното и 4 во подрачното училиште. Училиштето 
располага со асистивна технологија и специфични помагала за учениците со посебни образовни потреби.  Согласно Планот за работа и 
финансиските можности, училиштето планира и навремено обезбедува потрошен  материјал за реализација на наставните  и 
воннаставните активности. Училиштето има вработено наставници и стручни соработници за реализација на воспитно-образовниот 
процес по сите наставни предмети и тие се со соодветно образование согласно нормативите. Наставниците и стручните соработници се 
обучени за работа со деца со посебни образовни потреби. Наставниците успешно работат као тим во рамките на стручните активи 
придонесувајќи за ефективно работење на училиштето. Училиштето има наставник-ментор и стручни соработници односно педагог, 
психолог и специјален едукатор, кои им даваат поддршка на наставниците во организација и реализација на наставата, следењето на 
напредокот на учениците, справувањето со проблемите на индивидуално и групно ниво и давање советодавна помош за работа со 
учениците и за работа со деца со посебни образовни потреби. Сите наставници изработуваат личен план за професионален развој. 
Училиштето на основа на личните планови ги идентификува потребите на наставниците и изготвува програма за професионален развој 
при што се земаат во предвид основните професионални компетенции за наставници. Училиштето организира и ги вклучува 
наставниците и стручните соработници во интерни и екстерни обуки, вклучувајќи и обуки за деца со посебни образовни потреби, 
меѓуетничка интеграција, младинско учество и сл. Постапките за финансиско работење што се спроведуваат во училиштето се во 
согласност со законските норми. Постои транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет кој се користи наменски и за 
креативни цели, фокусирани на подобување на квалитетот на наставата и развојот на училиштето 

 

 
Јаки страни: 

 Во училиштето постојат пријатни услови за одвивање на наставата  

 Училиштето максимално ги користи расположливите капацитети за извадување на настава, со што ги задоволува потребите на 
учениците 

 Училишниот двор е убаво хортикултурно уреден и претставува пријатно катче за време на одморите 

 Училиштето континуирано се осовременува и обновува а во таа насока е и поставувањето на фотоволтаици за заштеда на 
електрична енергија 
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 Училиштето ги утврдува потребите од наставни средства и помагала и изнаоѓа начини за нивно навремено обезбедување и 
обновување.  

 Наставниците и стручните соработници успешно соработуваат како тим и придонесуваат за ефективно работење на училиштето 

 Училиштето на основа на личните професионални планови на наставниците ги идентификува потребите на наставниците за 
професионален развој 

 Училиштето организира и ги вклучува наставниците и стручните соработници во интерни и екстерни обуки 

 Буџетот се користи наменски и за креативни цели, фокусирани на подобување на квалитетот на наставата и развојот на 
училиштето 

 
Слаби страни: 

 Училишната зграда и просторот не се целосно пристапни за ученици со телесни пречки во развојот 

 Несоодветни услови за реализација на наставата по физичко и здравствено образование во ПОУ 

 Библиотеката и во подрачното и во централното училиште не располага со доволен број лектирни изданија 
 
Приоритети кои ќе бидат вклучени во ПРУ: 

● Проширување на просторните капацитети на училиштето со цел задоволување на потребите на учениците и наставниците 
● Изградба на фискултурна сала во ПОУ 
● Набавка и обнова на наставни средства и помагала, вклучително и ИКТ опрема, како и лектирни изданија, кои ќе соодветствуваат 
на современите наставни текови. 
 
 
Подрачје 7. Управување, раководење и креирање политика 
 
7.1. Управување и раководење со училиштето 

 
7.2. Креирање на училишната политика 

 
 

Анализа на резултатите - евалуација на ова подрачје 

 

   Училиштето го управуваат и раководат  Училиштниот одбор и директорот. Сите надлежности и задачи во врска со управувањето и 
раководењето се јасно дефинирани и  во согласност со законските прописи. Постои соработка меѓу Училишниот одбор и директорот.  
Училишниот одбор одржува редовни состаноци со потребениот кворум и  донесува одлуки, решенија и акти во согласност со законските 
прописи и Статутот на училиштето. Училишниот одбор работи транспарентно, информациите од состаноците ги објавува на огласна 
табла.  Еден примерок од записникот редовно и навремено се истакнува   на огласна табла, со цел  вработените да се запознаат со 
содржините  и одлуките  донесени на седниците.  За редовноста и присуството на состаноците се грижи претседателот  на Училиштниот 
одбор . 
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      Директорот има стратешка определба заснована на јасна визија која ги содржи гледиштата и потребите на сите вклучени страни во 
животот на училиштето. Директорот на училиштето со своите организаторски  способности  успешно го раководи училиштето и тежнее 
кон остварување на целите зацртани во училишната визија и мисија. Директорот добро ја врши раководната функција, има определби 
кон покачување на стандардите, професионално усовршување на наставниците и развој на учениците. 
       Во нашето училиште се креира политика врз основа на доброто  раководство на директорот, вклучувајќи ја ефикасноста и 
одговорноста во работата. Од големо значење во креирање на училишната политика е  раководството на Училишниот одбор, работата 
на директорот, стручната  служба и наставниците. На транспарентен начин е постигната и нормативна поткрепа на образовната 
политика на училиштето преку одделни  акти: Куќен ред, Статут на училиштето, различни преавилници, кодекс за однесување на 
учениците, кодекс  за однесување на родители, протоколи за реализација на воспитно-образовниот процес и други акти. 
         Резултатите од развојното планирање се прецизни, јасни и ги отсликуваат мисијата, визијата и вредностите на училиштето и при 
нивното поставување се вклучени наставниците, родителите, учениците и претставниците од локалната заедница.  
                       

 
Јаки страни: 

• Работата на училишниот одбор е е јасно дефинирана со Деловник за работа и има воспоставено партнерски однос со раководниот 
орган на училиштето и другите раководни структури; 
• Работа на училиштето според претходно изработена програма и планирање; 
• Раководниот орган во училиштето има јасна визија за развојот на училиштето, објективно го оценува работењето и има изградено 
личен кредибилитет и професионален однос кон работата; 
• Мисијата и визијата  на училиштето се јасни и тие се фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата, професионалното 
усовршувањена наставниот кадар, унапредување на училишната клима и на подобрување на постигнувањата на учениците 
• Училиштето континуирано ги подобрува политиките за унапредување на квалитетот за работење 
 
Слаби страни: 

• Неодржана обука за работата на членовите на Училишниот одбор   
 
Приоритети кои ќе бидат вклучени во ПРУ: 

• Потреба од организирање обука за членовите на училишниот одбор   
 
 
 
 
    

Училишната Комисија е формирана од директорот на училиштето и донесена со решение со број 02-425/2  од 6.11.2020 

год. во состав: 
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1.Силвана Матиловска – педагог________________ 

2.Елена Спасовска –психолог __________________ 

3.Снежана Миленкова –специјален едукатор и рехабилитатор _____________ 

4.Тајна Јовановска –одд.наставник________________________ 

5. Сузана Павловска – одделенски наставник_______________ 

6.Мери Глигорова -Совет на родители     _____________________   

 

 

 

 

 

 

Скопје, јуни  2022 год. 


