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1. Вовед во самоевалуацијата на училиштето 

 

 Самоевалуацијата на училиштето е процес на систематско и континуирано следење,анализирање и вреднување на 

оствареното со единствена цел унапредување и обезбедување квалитет во работата на училиштето. 

Во постапката на самоевалуацијата на училиштето се бара одговор на три клучни прашања : 

 

 Колку е добро нашето училиште? 

 Како го знаеме тоа? 

 Што може да направиме да бидеме подобри? 

 

Одговорите на овие прашања мора да се темелат на објективни и релевантни податоци како и на реални увиди во 

функционирањето на училиштето. 

 

1.1. Цели на самоевалуацијата: 

 

- Структуирање  на внатрешен  училишен систем за следење, оценување  и унапредување на работата. 

 

- Ефективно и ефикасно раководење на Директорот со училиштето. 
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- Вклучување во развојниот процес на училиштето на сите субјекти : директор, наставници, ученици, родители, локалната и 

деловната  заедница и во воспитно-образовниот систем. 

 

- Обезбедува поголема самостојност, одговорност и иновативност во училиштето. 

  

- Преземање мерки за поефикасно и поквалитетно учење, а со тоа и постигнување подобри резултати. 

 

- Детектирање на слабите страни и проблемите со кои се соочува училиштето и нивно надминување. 

 

- Зголемување на надворешното влијание врз  училиштето и сите субјекти вклучени во неговата работа,  севкупната 

образовна политика преку јасна артикулација од потребата за развој на училиштето. 

 

- Дефинирање и следење на мерливи индикатори и критериуми за вреднување на квалитетот на образовно-воспитниот процес 

во училиштето. 

 

- Процесот  на самоевалуација е комплексен, тој е составен од повеќе фази и активности со примена на различни методи и 

техники со цел создавање единствени критериуми. 

 

 

1.2. Процес на самоевалуацијата 
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Шематски приказ на процесот на самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Формирање тим за самоевалуација 

Примена на соодветни индикатори, методи и 

инструменти 

Собирање  податоци за состојбата на училиштето 

Анализа на состојбата 

 

Извештај од  самоевалуацијата 

Изработка на училишен развоен план 
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1.3. Тим за самоевалуација 

 

Ред.број Подрачје Координатор Членови 

1. 

Организацијаи реализација на 

наставата и учењето 

Тања Андреевска Тања Василевска 

Филимена Пешевска 

Славица Божиновска 

Сања Пејчиновска Крестиќ 

2. 

Постигања на учениците Ирена Цветковска Ѓорѓеска Софија Митева 

Ирина Петкова Крстева 

Јасминка Михајловска 

 

3. 

Професионален развој на 

наставниците, стручните 

соработници и раководниот 

кадар 

Гоца Стојковска Викторија Боровска 

Рада Манчева 

Катерина Димовска 

Соња Илиевска Гоџирова 

4. 

Управување и раководење Светлана Петровска Слободанка Прелоговски 

Љубиша Ѓорѓевиќ 

Слободан Покупец 
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5. 

Комунакации и односи со 

јавноста 

Камелија Симоновска Светлана Бебекоска 

Орнела Милевиќ 

Елизабета Глишиќ 

6. 

Училишна клима и култура Маја Саридис Маја Ѓорѓиевска 

Снежана Васкова 

Калина Серафимовска 

7. 

Соработка со родителите и 

локалната средина 

Слаѓана Елезовиќ Биљана Стојановска 

Елена Спасовска 

Катерина Димовска 

Марија Ангелевска 
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Лична карта на училиштето 

Име на училиштето ООУ “Гоце Делчев“- Центар, Скопје 

адреса, општина, место  Градски ѕид бр.34, Скопје 

Телефон 02 3129 062 

Фах 02 3129 062 

е-маил gocedelcevsk@yahoo.com 

Web страна gocedelcev.mk 

Facebook страна ООУ„Гоце Делчев“-Центар, Скопје 

основано од Собрание на општина Центар 

Верификација- број на актот  Решение број 2218 

Година на верификација 26.06.1984 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Година на изградба 1965 

Тип на градба тврда градба 

Површена на објектот 551 м2 

Површина на училшниот двор 1986 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 384 м2 

Училиштето работи во смена две смени 

Начин на загревање на училиштето парно греење 

Број на паралелки 20 
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Број на смени две смени 

Статус на еко-училиште  Еко училиште со интегрирана еко програма 

Датум на добиен статус 
 

 Просторни услови за работа на училиштето  

Вкупен број на училишни згради 1 (една) 

Број на подрачни училишта Нема 

Бруто површина 2537 

Нето површина 551 

Број на спортски терени 2 

Број на катови 3  

Број на училници 16 

Број на помошни простории 6 

Училишна библиотека Да 

Начин на загревање на училиштето парно греење 
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ПОДРАЧЈА НА ВРЕДНУВАЊЕ, ИНДИКАТОРИ,  

ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 
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2.Подрачја на вреднување, индикатори, техники и инструменти на самоевалуацијата 

 

 

2.1. За да се следи квалитетот во севкупната работа на училиштето потребно е да се согледаат условите во кои 

училиштето работи, процесите кои се одвиваат во него како и резултатите и постигнувањата на училиштето. Врз основа 

на овие три категории се дефинирани и утврдени подрачјата на вреднување и индикатори за квалитет 

 

( Табеларен приказ). 

 

Подрачја на вреднување Индикатори за квалитет  

  

1.Организација на наставата и 

учењето 

Реализација на наставните планови и програми  

Кваитетот на наставните планови и програми  

Воннаставни активности 

 

 

Планирање на наставниците  

Наставен процес  

Искуства на учениците од учењето  

Задоволувања на потребите на  

учениците од наставата  

Оценување како дел од наставата  

Интеграција на еколошкото образование  
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2. Постигања на 

учениците 

Постигања на учениците  

Задржување/осипување на учениците  

Повторување на учениците 

 

 

  

3.Професионален развој на наставниците, 

стручните соработници и раководниот кадар 

Број на вработени и соодветност на наставниот кадар  

Следење на развојните потреби на наставниот кадар  

Стручната служба како подршка на наставниот кадар  
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4.Управување и раководење Управување и раководење со училиштето  

Цели и креирање на училишната политика  

Финансиско работење во училиштето  

Развојно планирање  

  

5.Комуникации и односи со јавноста Промовирање на личните постигања на учениците  

Промовирање на постигањата во име на училиштето  

Советодавна  помош  за  понатамошно  образование  на  

учениците  

  

6.Училишна клима и култура Училишна клима и односи  

во училиштето  

Еднаквост и правичност  

Севкупна грижа за учениците  

Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот  

  

7.   Соработка   со   родителите   и 

локалната средина 
Соработка на училиштето со родителите  

Соработка на училиштето со локалната средина  

Соработка на училиштето со деловната заедница и 

 

 

невладиниот сектор  

  



 
 
2.2 Техники и инструменти кои се користени во самоевалуацијата 

  

ТЕХНИКИ ИНСТРУМЕНТИ 

НАБЉУДУВАЊЕ СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА 

АНКЕТИРАЊЕ АНКЕТИ 

ПРАШАЛНИЦИ 

ИНТЕРВЈУ РАЗГОВОРИ (ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ) 

СКАЛИРАЊЕ СКАЛИ,ГРАФИЧКИ  

( ДЕСКРИПТИВНИ И НУМЕРИЧКИ) 

АНАЛИЗА НА ДОКУМЕНТИ, дневник за 

работа,извештаи,записници и сл. 

ЧЕК ЛИСТИ 

 

2.3 Нивоа на постигања 

 

Нивоата  на постигања  содржат јасни и прецизни описи на постигнувањата кај поединечните индикатори во рамките на 

одредено подрачје на вреднување . Врз основа на меѓународните искуства и индикаторите за квалитет на работата на 

училиштата изготвен од МОН ( Државен просветен инспекторат ) вреднувањето на оствареното се врши на четири нивоа и 

тоа : многу добро, добро, делумно задоволува, не задоволува. 

 

Ниво 4 / многу добро  - се  евалуираат  аспекти  од  работата  на  училиштето  каде  преовладуваат јаките страни. Може да 

постојат мал број слаби страни, меѓутоа тие значително не влијаат на  искуството  што  го  имаат  учениците  во  

училиштето.  Иако  многу  добро  е  највисок стандард,  сепак  тој  стандард  може  да  го  постигне  секое  училиште.  Тој  

укажува  дека  училиштето  во  тој  аспект  е  добро  и  не  треба  да  прави  позначајни  прилагодувања.  Сепак, се  очекува  
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училиштето  да  продолжи  да  го  одржува  високото  ниво  на  тој  аспект  и  да  ги користи сите можности и добри пракси 

што му се нудат за понатамошно подобрување.  

   

Ниво 3 /добро – се  евалуираат  аспекти  од  работата  на  училиштето  каде  постојат  бројни  јаки страни.  Има  слаби  

страни,  но  тие  ниту  поединечно  ниту  групно  немаат  значително негативно  влијание  на  искуството  што  го  имаат  

учениците  во  училиштето.  Евалуацијата добро  може  да  се  даде  под  бројни  околности.  На  пример,  учењето  и  

наставата  се соодветни и како резултат на тоа искуството на учениците е позитивно, сепак може да се дојде  до  сознание  

дека  на  учениците  не  им  се  нуди  доволно  предизвик.  Најчесто  овој аспект се карактеризира со јаки страни, но има 

една или повеќе слаби страни кои влијаат на севкупниот квалитет на искуството што го имаат учениците.   

 

Ниво 2 / делумно задоволува – се  евалуираат  аспекти  од  работата  на  училиштето  кои  имаат некои  јаки  страни,  но  

имаат  и  значителни  слаби  страни  кои  влијаат  на  искуството  на учениците.  Во  целина,  кога  се  евалуира  со  делумно  

задоволува,  тоа  значи  дека училиштето  треба  да  преземе  структурни  и  навремени  активности  за  подобрување  на 

состојбите. Евалуацијата  делумно  задоволува  може  да  се  даде  под  бројни  околности. Може да постојат јаки страни, но, 

исто така, и слаби страни кои индивидуално или групно може да го нарушат квалитетот на работата на училиштето.   

 

Ниво 1/ не задоволува – Со  не  задоволува  се  евалуираат  оние  аспекти  од  работата  на  училиштето  кога  постојат 

значајни  слаби  страни  за  кои  се  потребни  дополнителни  активности  од  страна  на училиштето.Искуството  на  

учениците  е  загрозено  во  некои  клучни  аспекти.  Во  најголем број  на  случаи,  наставата  е  оценета  како  

незадоволителна  и  е  потребна  дополнителна поддршка  од  раководството  во  планирање  и  спроведување  на  

соодветни  активности  за подобрување.  Ова  може  да  вклучува  потреба  од  по подобрување.  Ова  може  да  вклучува  

потреба  од  поддршка  од  искусни  колеги  од училиштето или надвор од него.. 
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Подрачје 1 Организација и реализација на наставата и учењето 

Членови на тимот 

Татјана Андреевска 

Тања Василеска 

Славица Божиновска 

Сања Пејчиновска Крстиќ 

1.1 Реализација на 

наставните планови и 

програми 

 Примена на наставните планови и програми 

 Информирање на родителите и учениците за наставните планови и програми 

 Прилагодување на наставните програми на деца со посебни образовни потреби 

 Избор на наставни предмети  

 Реализација на проширени програми 

1.2 Квалитет на наставните 

планови и  програми 

 Родова и етничка рамноправност 

 Интегрирање на карактеристиките и потребите на локал. средина во наставата 

 Интегрирање на општите цели на образованието 

 Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови 

1.3 Воннаставни 

активности 

 Обем и разновидност на планираните и реализирани активности 

 Опфатеност на учениците во воннаставните активности 

 Вклученост на учениците во изборот и планирањето на воннаставните активности 

 Афирмирање на учениците и на  училиштето преку воннаставни активности 

 

 

1.4 Планирања на 

наставниците 

 

 Индивидуални планирања на наставнивите 

 Подршка и следење на планирањата на наставниците 

 Размена на искуства и информации при планирањето 

 Распоред на часови 

 

1.5 Наставен процес 

 Наставни форми и методи 

 Избор на задачи, активности и ресурси 

 Интеракција меѓу наставниците и учениците 

 Приод на наставникот кон учениците 
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 Следење на наставниот процес 

 

1.6 Искуства на учениците 

од учење 

 Средина за учење 

 Атмосфера за учење 

 Поттикнување на учениците за преземање одговорност 

 Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето 

 

1.7  Задоволување на 

потребите на учениците 

 

 Идентификување на образовните потреби на учениците 

 Почитување на различните потреби на учениците во наставата 

 

1.8 Оценувањето како дел 

од наставата 

 Методи и форми за оценување 

 Користење на информациите од оценувањето во наставата 

 

1.9 Известување за 

напредокот на учениците 
 Известување на родителите за напредокот на учениците 

ИНДИКАТОР ЗА 

КВАЛИТЕТ 
1.1 Реализација на наставните планови и програми 

 


