


МИСИЈАТА
“Современо училиште кое континуирано создава пријатна училишна клима и

ученици со високи морални вредности, вештини и знаења, развиена толерамција и

еколошка свест и вложува во професионалниот развој на наставниот кадар, во

меѓусебната и соработката со родителите“

ВИЗИЈА
Нашите стратешки цели за наредниот период се:

Нова училишна зграда

Високо професионален кадар;

Вклученост на родителите, локалната заедница и бизнис секторот во училишниот
живот;

Ученици кои ќе ги издигнат и промовираат своите вештини и знаења,

Генерации со високоразвиена еколошка свест.

Идни успешни граѓани кои ќе ги почитуваат другите и ќе развиваат меѓуетничка
толеранција и високи морални вредности



Општинското основното училиште „Крсте Мисирков” - Скопје е основано со

решение на Собранието на општина Саат кула - Скопје од 1964 година, а со работа

започнува на 01.09.1964 год., со 1065 ученици распоредени во 30 паралелки. Од 1966 год.

училиштето работи под името „Крсте Мисирков” - Маџари 2 – Скопје, во чии рамки е

опфатено и подрачното училиште во село Брњарци.

Во училиштето наставата се изведува на македонски наставен јазик. Во

училиштето учат вкупно 632 ученика распоредени во 30 паралелки во централното и 1

комбинирана паралелки во подрачното училиште и 3 паралелки дневен престој.



Извори и средства за прибирање на податоци за спроведување на
самоевалуација

Наставни планови и програми донесени од МОН

Годишна програма за работа на училиштето

Тематски планирања на наставниците

Програми за дополнителна и додатна настава и за други воннаставни активности

Нормативни акти на училиштето

Стручни упатства и насоки за операционализација на наставните планови и програми

Педагошка евиденција и документација

Анкети со наставници, родители и ученици

Анализи на успехот

Интервјуа со директор, стручни соработници, со наставници, родители и ученици;

Записници од Училишен одбор, Совет на родители и стручните органи на училиштето

Резултати од интерни и екстерни оценувања

Брошури и интернет страница на училиштето

Програма за работа на ученичката заедница

Дипломи, признанија, пофалници од учество на манифестации и натпревари;

Записници од претходни инспекциски надзори

Увид на час од страна на инспекцискиот тим

Список на деца од реонот на училиштето што треба да се опфатат во прво одделение,

основно образование (од надлежни служби од Единици на локална самоуправа)



Анализи на опфатот, осипувањето и изостанувањето од наставата

Записници од средби со родители и локална самоуправа

Евиденција на заминати или новодојдени ученици (преводници и др.).

Интерни училишни акти

Годишни, тематски планирања и дневна подготовка

Интерна процедура за следење на планирањето на наставниците

Евидентни листови/Инструменти за следење на планирањето на наставниците

Инструменти за следење и вреднување на елементите на наставниот час

Програма за работа и извештаи на ученичката заедница

Увид во ученички досиеја

Увид во евиденцијата на стручната служба

Правилник за оценување и напредување на ученици

Интерен правилник за оценување

Стандарди за оценување

Користени инструменти за оценување (тестови на знаење, листи за проверка, бодовни

листи)

Податоци за организирани трибини и предавања во училиштето

Куќен ред

Извештаи

Правилник за организација и систематизација на работата и работните места

Записници од надлежни органи за контрола на хигеиената и здравјето на децата



Увид во училишниот простор

Програма за професионална ориентација на учениците

Правилник за оценувањето, напредувањето, полагањето на испити, видови на пофалби,

награди и педагошки мерки за учениците

Изложени трудови на ученици

Паноа со пофалби, награди

Медиумско промовирање на постигањата на учениците

Записници и одлуки од состаноци од Училишниот одбор

Записници од просветна и санитарна инспекција

Програма за професионален развој на наставниот кадар

Програма за работа на менторот и нововработениот во текот на учебната година

Увид во финансов план, развоен план и годишна програма за работа

Договори, тендери за јавни набавки; Понуди; Записници од ревизија и УЈП

Записници, одлуки и извештаи од работата на училишниот одбор (годишни, полугодишни,

посебни)

Самоевалуација и План за развој на училиштето

...



Училиште ООУ „Крсте Мисирков“, Скопје

Адреса Ул. „Среќко Пужалка“ 65a

Контакт податоци (телефон, факс,
е-маил)

02/2522-398
07/2527-220
krstem@yahoo.com

Период на подготовка 2016/2017-2017/2018

Подрачно училиште С. Брњарци

Училишен директор

Име и презиме Наташа Тргачевска Мојсовски

Потпис

Датум 09.07.2018

Одобрување од УО

Име и презиме Претседател: Сашо Апостолоски,
заменик-претседател: Анета Придаенкоска

Потпис

Датум 09.07.2018



Работни групи за спроведување на

самоевалуација на училиштето

1. Организација и реализација на наставата
Анета Чаковска

Борка Цифревска
Јагода Поповска
Оливера Костадиноска
Виолета Миноска
Анкица Младеновска
Билјана Антова
Маја Атанасова
Наташа Новеска
Искра Ацевска
Јелена Димовска
Лилјана Мердита

2. Постигања на учениците
Маја Виденовиќ

Фросина Алексовска
Анета Смилевска
Благица Атанасова
Мимоза Црвенова
Лилјана Стојковска
Маргица Стефановска
Елена Новакова
Сања Боцеска

3. Професионален развој на наставниците
Благица Ристивојевиќ

Лидија Петрушевска
Добринка Богдановска
Лилјана Димитриевска
Александар Совкоски
Марија Бошковска

4. Управување и раководење
Анита Ангеловска

Анета Топалова
Дејан Ангеловски
Лидија Димитриевска



Славица Илиевска
Анета Придаенкоска

5. Односи со јавноста
Мирјана Малјановска

Славица Зафировска
Никола Наневски
Валентина Мишевска
Веска Цветковска
Слаѓана Николовска

6. Клима и култура
Наташа Недановска

Сузана Тошевска
Фросина Цветковска
Јасминка Пешевска
Лилјана Стојковска
Даниела Здравева Стевковска
Ѓорѓи Цеков

7. Соработка со родители и локалната средина
Рената Стаменковска

Сања Станковска
Јасминка Милошевска
Снежана Танеска



До

УО при ООУ „Крсте Мисирков“

Директорот на ООУ „Крсте Мисирков“

МОН ПЕ Гази Баба

Предмет: Извештај од извршената Самоевалуација на училиштето (СЕУ) за
период од 2016/2017 – 2017/2018 година

По предлог на диркеторот, Училишниот одбор на формира 16.02.2017 Комисија за СЕУ
составена од пет члена во состав:

1. Рената Стаменковска Младеновска – педагог
2. Маја Виденовиќ – наставник по информатика
3. Анита Ангеловска – наставник по историја и граѓанско образование
4. Наташа Неданоска- одделенски наставник
5. Наталија Ралповска- родител

Комисијата ги разгледа Извештаите од тимовите за седумте подрачја од СЕУ и ги донесе
следниве предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата:

 Од подрачјето Наставни планови и програми

 Обука на наставниците за идентификација на деца со посебни потреби,како и ученици кои
се надарени или талентирани

 Застарена компјутерска опрема.

 Од подрачјето Постигање на учениците

 Постојат споредбени анализи кои укажуваат на разлики во постигањата помеѓу
одделенска и предметна настава. Во училиштето во изминатиот период се реализирани



голем број на обуки за формативно и сумативно оценување на учениците, но разликите
сеуште постојат.

 Постои разлика во критериумите за оценување на наставниците.
 Нема изготвено споредбени анализи за постигањата при преод од првиот во вториот и од

вториот во третиот циклус на образование за учебната 2016/2017 и 2017/2018 година.
 Во училиштето не постои процедура за наградување на наставниците кои ги поттикнуваат

учениците за учество во натпревари, конкурси и сл.
 Училиштето нема повратна информација од средните училишта за постигањата на

учениците кои го продолжиле образованието.
 Училиштето делумно ги почитува принципите за еднаквост при вклучувањето на

учениците во постигањата при реализација на еколошката програмата согласно
структурата на училиштето.

 Училиштето нема воспоставен систем за да го поттикнува наставниот кадар да учествува и
да постигнува успех на натпревари, конкурси и кампањи кои ги нуди еколошката
програма.

 Воспоставување на систем за да поттикнување на наставниот кадар и учениците да
учествуваат и да постигнуваат успех на натпревари, конкурси и кампањи кои ги нуди
еколошката програма.

 Од подрачјето Професионален развој на наставниците стручните
соработници воспитувачи и раководниот кадар

 Нереализирање на планираните обуки на наставниците од нивниот „Индивидуален план
за професионален развој на наставникот“ од причина што не постои акредитиран
понудувач на обуки.

 Наставниците изработуваат „Личен план за професионален развој” според компетенции за
наставници но не според интерен инструмент за самоевалуација на наставниците.

 Од подрачјето Управување и раководење

 Училиштето не располага со доволен број наставни средства и технички помагала;

 Училиштето ги следи развојните потреби на вработените, но не располага со Процедура за
професионален развој и стручно усовршување на вработените;

 Од подрачјето Комуникации и односи со јавноста

 Помошта од стана на родителите за остварување на контакти со различни стопански
субјекти е слабо застапена.

 Родителите  недоволно ги користат страниците на МОН и БРО за следење на сите промени
во наставните програми.



 Мотивацијата и стимулирањето на наставниците преку награди и професионален
напредок е послабо застапена.

 Од подрачјето Училишна клима и култура

 Не постојат пишани процедури при прекршување на принципите на Кодексот.

 Од подрачјето Соработка со родители и локална средина

 Поголемо ангажирање на стопанските организации од локалната заедница во
обезбедување помош и финансиска подршка на училиштето

Комисија за евалуација

Рената Стаменковска Младеновска
Маја Виденовиќ
Анита Ангеловска
Наташа Неданоска
Наталија Ралповска


