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Подрачје 6. Ресурси

Подрачје бр. 6: Ресурси
Бр. Индикатор за квалитет Теми
6.1
Тим
Сузана:
Курбардовиќ
(Координатор)
Ајдар Сејди
Бахтиша Шабани
Ариф Реџепи
Теута Хаскај-Војника

Сместување и просторни
капацитети
-Наблудување на документ
Годишна програма
2017/2018 - 02-307/2
-наблудување на документ
Годишна план програма 2018/19 -
02-398/2

6.1.1
Нашето училиште е изградена во 1965 год. Со површина на
објектот 2694 м/2 со површина на училишен двор 15.750
м/2.Површина на спортски терени и игралишта 900
м/2.Училистето е дво спратна и сутерен со 34 училници, 2
помошни простории 1 училишна библиотека која функсионира
54 год. која е основана од заеднички фонд на училиштето и
библиотеката “Браќа Миладиновци”
Загревање на училиштето е со сопствено греење (со нафта).
Во учебната 2017/2018 беше  реновиран целиот училишен
кров со донација од МОН.
Исто така работи и подрачното училиште со површина од 10
208 м/2 со нето површина 350 м/2, со едно спортско игралиште
,едно катна,4 училници so Централно греење со пелетиод
учебната 2018/19
Во училиштето има простории во кои условите за изведување
настава се според Нормативот, што во учебната 2018/2019 се
реновирани сутеренските површини донација од МОН, каде
што еден простор е осшпособено за настава по природните
науки (научна лабораторија со соодветни помагала). Во
учебната 2018/19 во слободниот простор која се наоѓа во
средина на учишната зграда е направена училишна игротека
наменета зе децата од помала возраст, за реализација на
слободни активности, одмор и рекреација, при што вештачката
трева е донација од општина Гази Баба од 120.000,00 ден.
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Разгледување на документ
Испратница бр.10/19

Разгледување на документ
Евиденција на постапките со
барање и прибирање на понуди
2017/18, 2018/19

Наблудување на документ
Годишен статистички план на
училиштето учебна 2017/18 и
2018/19

Училиштето  превзема активности за подобрување на
наставата во 2018/2019. каде што обезбедени се пријатни
услови за одвивање на модерна настава преку смарт-табли,
магнетни табли и проектори, и нов инвентар.
И покрај тоа што поголемиот број училници се соодветни на
бројот на учениците во паралелките, сепак, се чувствува
недостиг од помошни простории и спортска сала, да се
изведуваат активностите дополнителна и додатна настава и
настава од физичко образование.
Периферично училиште.
2017/2018 изградена нова спортско игралиште на училиштето,
како донација од општина Гази Баба.

6.1.2
Училиштето има план но поради голем број на ученици е во

недостиг на просторни капацитети и ако максимално ги
користи расположливите капацитети за изведување на
наставата и на воннаставните активности, со што делумно ги
задоволува потребите на учениците.
6.1.3
Училиштето ги реализира сите точки на акции од
воспоставените еко-стандарди кои придонесуваат за
подобрување на условите за работење и престој во
училишната зграда и училишниот двор.
Исто така во учебната 2017/2018 нашето училиште доби
ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ.
Во учебната 2017/2018 во ниво на Град

Скопје, училиштето ја доби наградата ,,Најуреден двор,, -
ПЛАКЕТА ГРАД СКОПЈЕ.
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Рагледување на документ
Црвен крст на РСМ 0202-75/11

Во нашето училиште во учебната 2018/19 е формирано ООЦК
на општина Гази Баба која брои 52 членови кои плаќаат
чланарина од 150.00 ден.годипно и поседување на чланска
картичка. Цел на ова организација е да им помаггат на
учениците од ранливата категорија со пакети, храна исл.

6.2

Тим
Сузана:
Курбардовиќ
(Координатор)
Ајдар Сејди
Бахтиша Шабани
Ариф Реџепи
Теута Хаскај-Војника

Наставни средства и материјали

- Наблудување на документ
Годишна програма 2017/2018
02-307/2
-наблудување на документ
Годишна план програма 2018/19
02-398/2

Наблудување на документ
Годишен статистички план на
училиштето учебна 2017/18 и
2018/19

6.2.1
Училиштето поседува со  стручна литература 200 примероци
од разни области.
Што се однесува на наставните средства и помагала нашето
училиште брои доволен број на помагала (10 цд-касетофони, 3
принтери, 3 фотокопир, 2 пианино купени од сопсвениот буџет
на училиштето, 35 смарт табели, идр. што значи според
големиот број на ученици 2017/18 1 508 а во 2018/2019 год
1540 ученици . Во 2017/18 85 наставници, и 208/19 86
наставници ги задоволува потребите при реализација на план
програма. Наставниците и учениците знаат кои наставни
средства и материјали им се на располагање и истите
ефективно и ефикасно ги користат во наставата и во учењето.
Учењето и наставата се збогатени преку планирано користење
на ИКТ. Наставниците и учениците имаат пристап до интернет,
што во секоја училница има поставени пројектори (35)

6.2.2
Што се однесува до зачувување на животната средина

засадени се нови дрвја и зеленило (донација от општина Гази
Баба) што редовно се одржуваат од страна на хаос мајсторот.
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Наблудување на документ
Потврда за примена донација -
пакомак 03-589/1

Според реализиран интервју со
библиотекарот

Училиштето поседува (8 комплети од пројектот Зелен
Пакет,исто така има и годишни илустрации, флаери, цд-а -
немаме резарвна планета, корпи за одпадоци, контениери за
собирање на пластични шичиња (во соработка со ПАКОМАК
компензација добиваме хигиенски средства. Течен сапун се
добива како донација.

6.2.3
Библиотеката функсионира веќе 54 год.основана од заедниќки
фонд на училиштето и библиотеката ,,Браќа Миладиновци,,
Библиотеката поседува неколку видови на литература 26 340
литература за предшколска возраст, сликовници и мал број на
лектири од 1 до 9 одд.(3 до 4 лектири за 200 ученици).Станува
збор за стара литература односно не само стари но и дотрајни
книги. Во последните три години централната библиотека
,,Браќа Миладиновци ,,нашата подрачна библиотека ,,25
Мај..ја снабди уште со 1 000 книги но повеќето од книгите се за
ученици за средно образование на албански и македонски
јазик.За основно образование бројот на донесените книги е
симболичен 100 книги. Ова показува дека пак библиотеката не
ги задоволува потребите на учениците.Заклучуваме дека во
споредба на 2013/2014 нема голема промена на бројот на
книги – лектири кои се соодветни на реализација на годишната
план програма.
6.2.4
Училиштето ја планира набавката на основниот потрошен
материјал.
Потрошен материјал
Вкупно остварени сретства за потрошен материал (струја,
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Интервју  со директорот

Разгледување на документ
Евиденција на постапките со
барање и прибирање на понуди
2017/18, 2018/19

вода и канализација,тецни горива, хигиенски средства,
телефон, канцелариски материали, униформи, материали за
разни поправки, ситен инвентар, одржување на училишната
зграда идр.) вкупно остварени  расходи 2017/18 45.282.677,00
а вкупно приходи 45.282.677,00. Во учебната 2018/19 приходи
46.988.130.00 а расходи 46.988.130.00
Од сето ова заклучуваме дека приходите и расходите се 00, но
бидејки нашето училиште во учебната година 2017/18
ел.енергија плаќати 773.409 де. А во учебната 2018/19 плати
471.225 ден што значи потрошувачката е намалена скоро 50
%.  бидејки во перферичното училиште почнало греењето со
пелети. Но што се однесува до водата во учебната 2017/18
платена е сметка од 295.165 а во 2018/19 платена е сметка од
440.299 ден, што значи дка е зголемена потрошувачката за за
145.000 ден. Што според интервју со домаќинот на
училиштете Музафер Сејди кој нагласи дека ова
зголемување се должи заради чести дефекти на застарената
инсталација на водоводната мрежа. Заклучуваме дека нашето
училиште кое брои во учебната 2017/18 106 вработени а во
2018/19 107 вработени и 1564 ученици ги задоволува
потребите на наставниците и има доволен број на потрошен
материал како-хамери, А/4 бела хартија или хартии во бои,
тонери, креди во боја, географски и историски карти,
лабораториски средства и помагала по предметот хемија и
физика и биологија,  исто така има и помагала за реализација
на настава по физичка и здравствена обр.како-топки, душеци,
справи идр.

Тим
Сузана:

Разгледување на документ-
Преглед бр.8 наставници и струќна

6.3.1
Со високо образование во учебната 2018/19 вкупно има 74
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Курбардовиќ
(Координатор)
Ајдар Сејди
Бахтиша Шабани
Ариф Реџепи
Теута Хаскај-Војника

служба соработници според
знаењето и степенот на стручна
подготовка –точка 30

вработени од кои , жени 54 и машки 20, значи 72,9 % ж, и 27.1
% м,.
Со виша образование вкупно 15, 9 жени и 6 машки значи 60%
ж, и 40%. М.
Со средно вкупно 8, 2 жени и 6 машко значи 25 % ж и 75 % м.
Со основно образование се 8 од кои 3 жени и 5 машки или 37.5
%  ж и 62.5 % м.

6.4
Следење на развојните потреби на
наставниот кадар

- Наблудување на документ
Годишна програма 2017/2018
02-307/2
-наблудување на документ
Годишна план програма 2018/19
02-398/2

Според интервју со директорот

6.4.1
Училиштето ги идентификува потребите на наставниците за
професионален развој, има програма и стратегии за
обезбедување на професионалниот развој (вклучувајќи и
менторство). Училиштето има стратегија за десиминирање на
знаењето, вештините и способностите на кадарот. Училиштето
ја почитува законската регулатива за професионален развој на
кадарот, а има и внатрешни механизми за оддавање
признанија на кадарот, што внесува ефективни иновации во
работата. Наставниот кадар има ажурирани портфолија за
професионален развој. Следењето се извршува од страна на
директорот и стручната служба преку посета на часови, на
реализирани отворени часови, десиминации исл.
Воспоставување соработка со други основни училишта во
градот, Републиката и надвор од неа.(во Албанија во ОУ
,,Тургут Озал,,директорот со 4 наставници и 15 ученици беа во
посета со цел ,,Збратимување со истото училиште,,.Исто така
направени се напори во сфера унапредување поточно увид на
ниво на развојот на наставните програми.кај нив во споредба
со нашите наставни програми.
Исто така нашето училисте има договор за соработка и со ОУ
‘’ Астрит Битиќи,, - Феризај со иста цел соработка и
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Наблудување на документ
Годишна програма 2017/2018
02-307/2
-наблудување на документ
Годишна план програма 2018/19
02-398/2

Увид на документ

разменување на знаења. Исто така нашето училиште има
договор и со ОУ ,, Ибраим Келменди,, Прешево со цел
здружење и разманување на знаења од разни области од
образованието.
So uvidot vo ovoj dokument zaklu~ivme deka
Glavniot de`uren nastavnik vo tetratkata za evidencija na de`urstvo
dava izve{taj i zabele{ki kako se odvival nastavniot proces toj den,
dali imalo eventualni problemi, dali nekoj nastavnik zadocnil na
nastava ili otsustvuval i koj go zamenil itn.
На електронска форма (апаратот на главниот блез каде што
вработените се евидентират преку картичка е поврзана со
компјутерот на директорот) директорот го следи редовноста на
наставниците.
Исто така поставен е системот за наблудување (камери
распоредени низ сите ходници во училиштето и други
простории кои овозможуваат целосна контрола за одвивање
без проблеми на наставниот процес)
6.4.2
Училиштето ги идентификува потребите на наставниците за
професионален развој  и има назначено наставник-
координатор на еколошката програма кој редовно и активно
учествува на обуките  за професионален развој од еколошката
програма.  Наставник-координаторот на еколошката програма
врши десиминација на наставниот кадар. Исто така назначени
се и наставници кои редовно ја следат работата на
наставниците при реализација на Мегуетничка интеграција во
образованието при што нањето училиште соработува со други
училишта и исто така имаме и заеднички акциони планирања
за цела година, и успечно се реализирани сите предвидени
активности. За професионален развој училиштето има
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Tetratka za evidencija na
redovnosta na nastavnicite i spisok
na otsutni nastavnici

Наблудување на документ
Годишна програма 2017/2018
02-307/2
-наблудување на документ
Годишна план програма 2018/19
02-398/2

фомиран тим кои исто така самоволно одржуваат обуки за
наставници. Од учебната 2016/17 нашето училиште исто така
е вклучена и во проектот ,,заедничка грижа на учениците,, што
успешно беа реализирани предвидените активности со цел
вклучување на родителите во воспино образовниот систем.
Исто така се реализирани и проекти донирани од МОН –
мултикултурализам, градиме мостови, каде се вклучени
поголем број ученици, наставници и родители.

6.5
Тим
Сузана:
Курбардовиќ
(Координатор)
Ајдар Сејди
Бахтиша Шабани
Tеута Хаскај Војника
Ариф Реџепи

Финансиско работење во
училиштето

Извор на информации
Увидот во финансискиот план,
развојниот план и годишната

6.5.1
Постапките за финансиско работење, што ги спроведува
училиштето, се во согласност со законските норми.
Раководниот кадар ги знае и разбира механизмите што може
да ги користи за стекнување дополнителни финансиски
средства. Во Комисиите за јавни набавки задолжително има
барем еден член од УО, така што се почитува принципот ви
комиссите за јавните набавки да учествуваат претставници од
сите структури на УО. Училишниот одбор еднаш месечно се
добива извештај за финансиските активности и финансиската
состојба на училиштето. УО редовно го следи наменското
трошење на буџетот, со цел да добие соодветно подобрување
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програма за работа; Разговорот
со директорот /наставниците,
УО; Записниците и одлуките на
УО; Разговорот со Советот на
родители; Склучените договори,
тендери за јавни набавки;
Понудите; Записниците од
ревизија и УЈП;

Набљудување на документ
Разгледување на документ
Евиденција на постапките со
барање и прибирање на понуди
2017/18, 2018/19
Според спроведениот
интервју со председателот на
советот на родителите и со
директорот

Разговор со директореот

на квалитет за потрошените финансиски средства.
6.5.2
Училиштето ги информира органите и телата во училиштето
за училишниот буџет и трошењето. Одговорните лица редовно
дискутираат за информации поврзани со ресурсите и преку
одлуките што ги носат обезбедуваат економичност,
ефикасност и правичност во распределувањето на
финансиските средства. Раководниот кадар ги консултира
сите вработени, кога тоа е потребно, и на соодветно ниво на
деталност. Буџетските приоритети се тесно поврзани и ги
отсликуваат приоритетите и образовните цели на училиштето.
Буџетот се користи наменски и за креативни цели што се
фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата и
учењето и развојот на училиштето во целина.

6.5.3
Училиштето во финансискиот план делумно предвидува и
финасиски средства за реализација на еколошките проекти и
точките на акции од воспоставените еко-стандарди.
Предвидените финансиски средства за реализација на
еколошката програма се трошат за краткорочни цели и
активности.

Тим
• Приходите од МОН ги покриваат трошоците  за

нормално фунционирање на училиштето и за потрошен
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Сузана:
Курбардовиќ
(Координатор)
Ајдар Сејди
Бахтиша Шабани
Рефит Ганиу

Интервју со директорот

материал како н.пр.хигиенски средства за одржување на
училишната зграда.Но паради голем број на ученици
имаме недостиг на потрошен материал кои материали
се неопходни на наставниците за поуспешно
реализација на современата наставата.

- Za ocenuvawe na rabotata na nastavnicite se organizira
polugodi{no i godi{no testirawe, me|usebno testirawe vo
ramki na aktivite, patprevari, kvizovi na znaewe, poseta
na ~as od strana na direktorot i pedagogot, razgovor so
nastavnicite, diskusii na sostanocite na stru~nite
aktivi, Oddelenski i Nastavni~ki sovet i sl.

- Ефективната и ефикасната употреба на наставниот
материал ја следи Училишниот орган, општината и МОН

- Училиштето има стратегија за ангажирање на
персоналот со повисоки квалификацији преку учество на
сите семинари и конкурси кои се организираат од страна
на МОН и БРО.........

• Училиштето секокаш им дава подршка на наставниците
кои саккат професионално да се надградат.

• Наставниот кадар што се однесува до училишниот буџет
се информираат преку училишниот одбор.

• Да знаши родителите секокаш се подготвени да не
подржуваат финансиски кога се однесува на
реализација на некој проект,пр. самоволно донираа
кога се реновираше училишниот двор, паркингот исл.

• Училиштето ја подржува еко проектот но минимално
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троши краткорочни средтста од буџетот.

Тим
Сузана:
Курбардовиќ
(Координатор)
Ајдар Сејди
Батиша  Шабани
Ариф Реџепи
Теута Хаскај-Војника

Анкета со наставници Анкетирани се вкупно 20 наставници. Анкетата има за цел
ставот на наставниот кадар во врска со доволноста на
наставни средства и потрошни материали, стручна литература
исл.
Според нивните одговори заклучивме дека:

• 50 % од анкетираните сметаат дека училиштето има
професионална литература за реализација на
наставната план програма доколку 30% мислат дека
делумно ги исполнува споменатите услови,а 20 %
мислат дека нема доволно професионална литература

• Што се однесува до второто прашање колку се
задоволителни работните материали и помагала 80%
мислат дека многу добро ги задоволуна нашите
потреби, 20 % мислат дека делумно ги задоволува,

• На четвртото прашање како е пристапот на
наставниците и учениците до материалните средства и
помагала кои се неопходни за изведување на
наставната план програма, анкетираните наставници
одговориа со следното мислење: 60% мислат дека
многу добро ги задоволува потребите на наставниците,
20 % делунмо и 20% не ги задоволуваат потребите.

• петто прашање се однесува како и дали училиштето го
следи редовноста на вработените и. 95 % одговориле
позитивно а 5% делумно.

• Шесто прашање која се однесува на следното: дали
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училиштето организира семинари за професионален
развој на наставниците одговориа 75% да, 15 %
делумно и 10 % не.

• Што се однесува на седмото прашање 20% одвориа со
да, 45% делумно,  и 35% не.

• Што се однесува до осмото прашање 15% информирани
се за буџетот на училиштето, 40 % делумно и 45% не се
информирани.

• Деветтото прашање се однесува на транспарентноста
на работатата  на управите органи 50% одговориа со да
и

50 % делумно.

 На десеттото прашање анкетираните наставници
одговориа на следното..45% да, 50% делумно и
5% не.

 Дали училиштето има помошни средства за
чување на животната средина 75% да, 20%
делумно и 5% мислат дека нема.

Тим
Сузана:
Курбардовиќ
(Координатор)
Ајдар Сејди
Батиша  Шабани

Интервју со библиотекарот • Библиотеката функсионира веќе 50 год.

• Основана од заедниќки фонд на училиштето и
библиотеката ,,Браќа Миладиновци,,

• Библиотеката брои околу 26 340 книги.

• Литература за пред-колска возраст, сликовници и мал
број на лектири од 1 до 9 одд.(3 до 4 лектири за 200
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Ариф Реџепи
Теута Хаскај-Војника

ученици). Станува збор за стара литература односно не
само стари но и дотрајни книги.

• Во последните три години централната библиотека
нашата библиотека која работи во просториите на О.Ѕ
,,25 Мај,,ја снабдеваше са мо со 1 000 книги но повеќето
од книгите се за ученици за средно образование на
албански и македонски јазик.За основно образование
бројот на донесените книги е симболичен 100 книги.Ова
показува дека пак библиотеката не ги задоволува
потребите на учениците.Заклучуваме дека во споредба
на 2010/2011 нема голема промена на бројот на книги –
лектири кои се соодветни на реализација на годишната
план програма

Тим
Сузана:
Курбардовиќ
(Координатор)
Ајдар Сејди
Батиша Шабани
Ариф Реџепи
Теута Хаскај-Војника

Интервју со председателот на
советот на родителите

• Што се однесува на ова прашање предсетателот на с.на
р. Мевлудин Исмаили одговори дека ги добива на време
сите информации кои треба да ги знае бидејки
состаноците од страна на директорот редовно се
одржуваат и на време сум  информиран. Добивам
информации кои се однесуваат за учениците и
училиштето, биле позитивни или негативни и
дискутираме околу истите.

• За буџетотна училиштето ме информира председателот
на управниот совето на училиштето Гаши Реџеп.

 За работата на училиштето родителите Информациите
ги добиваат преку извештаии, за секое одделение
одделно, преку страната на советот на родителите на
социалната мрежа Facebook,
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4. Што се однесува до прашањето Dali dosega ste prezele
nekoja inicijativa vo vid na finansiska pomo{ i, ako e
prezemena, koj i na koj na~in pomognal?одговорот е
следен Со нови идеи за подобра безбедност на
училиштето, превземање на активности пр.
(намалување на ризици од природни катастрофи во
ниво на општество) од страна на ЦУК-Центар за
управување со кризи, како претседател на Советот на
родителите контактирано со Црвен Крст-Гази Баба за
хуманитарна помош во облека и обувки за ученици на
кои им беше неопходна потреба.

Резултати:

Клучни јаки страни:

Во училиштето има  простории во кои условите за изведување настава се според Нормативот,. што во учебната 2018/2019 се
реновирани сутеренските површини каде што еден простор е оспособено за настава по природните науки (научна лабораторија со
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соодветни помагала). Во учебната 2018/19 во слободниот простор која се наоѓа во средина на учишната зграда е направена
училишна игротека наменета зе децата од помала возраст, за реализација на слободни активности, одмор и рекреација.
Училиштето  превзема активности за подобрување на наставата во 2018/2019. каде што обезбедени се пријатни услови за
одвивање на модерна настава преку смарт-табли, магнетни табли  и проектори, Во периферично училиште.
2017/2018 изградена нова спортско игралиште на училиштето, како донација од општина Гази Баба.
Училиштето има план но поради голем број на ученици е во недостиг на просторни капацитети и ако  максимално ги користи
расположливите капацитети за изведување на наставата и на воннаставните активности, со што делумно ги задоволува потребите
на учениците.
Училиштето ги реализира сите точки на акции од воспоставените еко-стандарди кои придонесуваат за подобрување на условите за
работење и престој во училишната зграда и училишниот двор.
Исто така во учебната 2018/2019 нашето училиште доби ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ.
Во учебната 2017/2018 во ниво на Град Скопје, училиштето ја доби наградата ,,Најуреден двор,, - ПЛАКЕТА ГРАД СКОПЈЕ.

Аудио-визуелната и ИКТ опрема, училиштето  континуирано ги обновува за да соодветствуваат на современите наставни текови.
Наставниците и учениците знаат кои наставни средства и материјали им се на располагање и истите ефективно и ефикасно ги
користат во наставата и во учењето. Учењето и наставата се збогатени преку планирано користење на ИКТ. Наставниците и
учениците имаат пристап до интернет, во секоја училница има поставени проектори, смарт-табели,  магнетни табли во (33
училници)

Воспоставување соработка со други основни училишта во градот, Републиката и надвор од неа.(во Албанија во ОУ ,,Тургут Озал.
Исто така направени се напори во сфера унапредување поточно увид на ниво на развојот на наставните програми.кај нив во
споредба со нашите наставни програми.
Исто така нашето училисте има договор за соработка и со ОУ ‘’ Астрит Битиќи,, - Феризај со иста цел соработка и разменување на
знаења. Исто така нашето училиште има договор и со ОУ ,, Ибраим Келменди,, Прешево со цел здружење и разманување на
знаења од разни области од образованието.
За професионален развој училиштето има фомиран тим кои исто така самоволно одржуваат обуки за наставници. Од учебната
2017/18 нашето училиште исто така е вклучена и во проектот ,,заедничка грижа на учениците,, што успешно беа реализирани
предвидените активности со цел вклучување на родителите во воспино образовниот систем.
Во учебната 2017/18, 2018/19 се реализирани активностите донирани од МОН, мултикултурализам и Градиме мостови (реализирани
активности во соработка со партнерси училишта од општина Бутел, Чаир и Гази Баба).
Во нашето училиште во учебната 208/19 е формирано ООЦК на општина Гази Баба која брои 52 членови кои им помаггат на
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учениците од ранливата категорија со пакети, храна исл.
U~ili{teto kontinuirano ja sledi redovnosta na vrabotenite. Za da se sledi nivnata redovnost site nastavnici se zadol`eni pred po~etokot na
prviot ~as da gi pridru`at svoite u~enici od vleznata vrata do u~ilnicata. Osven toa, nivnata redovnost se kontrolira i so vleguvawe na ~as od
strana na direktorot, koj otsutnite gi evidentira i edna{ mese~no dostavuva izve{taj do op{tinata za da se prezemat soodvetni merki; pokraj
toa, sekoj den e organizirano i de`urstvo posle koe, na krajot na ~asovite (rabotniot den) glavniot de`uren nastavnik vo tetratkata za
evidencija na de`urstvo dava izve{taj i zabele{ki kako se odvival nastavniot proces toj den. Za redovnosta na tehni~kiot personal evidencija
vodi doma}inot, a redovnosta na stru~nite sorabotnici i sekretarot ja sledi direktorot. Исто така поставен е системот за наблудување
(камери распоредени низ сите ходници во училиштето и други простории кои овозможуваат целосна контрола за одвивање без
проблеми на наставниот процес).
Исто така во учебната 2017/2018. 2018/2019 нашето училиште склучи договор за соработка за реализација на активности од МИО
,,Дане Крапчев,,,Стив Наумов,, ,,Крсте Мисирков,, и ,Наум Наумовски Борче,,.Исто така се реализирани следните активности.

1.заедничка средба со ОУ.,,Крсте Мисирков,, по повод верски празник Курбан Бајрам, Велигден, Здрава храна.
2.заедничка средба со ОУ ,,Дане Крапчев,, по повод Изработка на Новогодишни украси.
Нastavniciте organiziraat otvoren ~as na koj gi demonstriraat novite sovremeni formi i metodi vo nastavata pred nastavnicite-po~etnici i
drugite nastavnici. Osven toa, personalot so povisoki kvalifikacii i stru~nost, bez razlika dali tie se steknati kako rezultat na rabotnoto
iskustvo, akademsko obrazovanie ili pak na razni obuki, seminari i aktivnost vo razni proekti, svoite znaewa gi prenesuvaat na kolegite na
sostanocite na stru~nite aktivi, na Oddelenski i Nastavni~ki sovet, kako i preku individualni konsultacii i sovetuvawa.
Za ocenuvawe na rabotata na nastavnicite se organizira polugodi{no i godi{no testirawe, me|usebno testirawe vo ramki na aktivite,
нatprevari, kvizovi na znaewe, poseta na ~as od strana na direktorot i pedagogot, razgovor so nastavnicite, diskusii na sostanocite na
stru~nite aktivi, Oddelenski i Nastavni~ki sovet i sl.
U~ili{teto ovozmo`uva u~estvo na golem broj seminari, obuki i sl. za profesionalno usovr{uvawe na nastavnicitе. Na onie nastavnici koi {to
sakaat da gi podobrat svoite stru~ni sposobnosti u~ili{teto im ovozmo`uva u~estvo na seminari, kursevi, obuki, vklu~uvawe vo proekti, pomo{
vo obezbeduvawe stru~na literatura, pomo{ vo vospostavuvawe sorabotka so drugi u~ili{ta i dr. - soglasno so interesot na poedinecot i
sekako vo interes na negovata prakti~na rabota vo u~ili{teto. Isto taka nastavnicite mo`at da ja koristat i stru~nata literatura koja se nao|a vo
u~ili{teto, konsultacija so poiskusni ili povisoko ostru~eni kolegi i sl.
Училиштето ги реализира сите точки на акции од воспоставените еко-стандарди кои придонесуваат за подобрување на условите за
работење и престој во училишната зграда и училишниот двор.

Во нашето училиште во учебната година 2017/18 ел.енергија плаќати 773.409 де. А во учебната 2018/19 плати 471.225 ден што
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значи потрошувачката е намалена  скоро 50 %.  бидејки во перферичното училиште почнало греењето со пелети.

Слабости:

И покрај тоа што поголемиот број училници се соодветни на бројот на учениците во паралелките, сепак, се чувствува недостиг од
спортска сала, да се изведуваат активностите од физичко образование.

• Што се однесува до осмото прашање 15% информирани се за буџетот на училиштето, 40 % делумно и 45% не се
информирани.

• Според интревјуто со библиотекарката Библиотеката брои околу 26 340 книги. Литература за пред-колска возраст,
сликовници и мал број на лектири од 1 до 9 одд.(3 до 4 лектири за 200 ученици). Станува збор за стара литература односно
не само стари но и дотрајни книги.

• Vo u~ili{teto ima samo 200 primероци, {to treba da im poslu`at na vkupno 85 vraboteni. Na u~ili{teto mu nedostiga sopstvena
biblioteka.

• Што се однесува до водата во учебната 2017/18 платена е сметка од 295.165 а во 2018/19 платена е сметка од 440.299 ден,
што значи дка е зголемена потрошувачката за за 145.000 ден.  Што според интервју со домаќинот на училиштете Музафер
Сејди   кој нагласи дека ова зголемување се должи заради чести дефекти на застарената инсталација на водоводната мрежа.
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Идни активности:

• Potrebna e sopstvena biblioteka so novi naslovi i izdanija vo pogolem broj primeroci na detska i stru~na literatura (na albanski
i makedonski jazik) so {to bi se ovozmo`ilo nepre~eno odvivawe na nastavata i profesionalna nadgradba na vrabotenite.

• Одржување на уч.зграда, .
• Редовна посета на семинари и обуки за професионален развој на наставниците, и дополнителни обуки за

нововработените наставници.
• Продолжување на соработката со партнер училиштата во државата и надвор од државата.
• Изградба на  нова спортска сала, санирање на старата спортска сала.А

Директор

___________________

Координатор

_________________


