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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Државен просветен инспекторат 
Дел бр. 09-4/3 

Дата:22.09.2020 год. 
                 Битола 
 

ООУ „Гоце Делчев“- Могила 

Конечен извештај од извршена интегрална евалуација 

Датум на интегрална евалуација: Од 24 – 26.02.2020 година 

Број на извештај:   2/Пелагониски регион /2020 година 

Раководител на инспекциски тим: Кочо Прчковски 

Вид на училиштето: Основно   

Подрачни училишта 2 

Основач на училиштето: Општина  Могила 

Наставен јазик: Македонски  јазик 

Број на ученици: 153 

Полова структура на ученици: м. 80  /  ж.73 

Број на наставници: 22 

Претседател на училишниот одбор: Зоран Ристевски 

Директор на училиштето: Наташа Бошковска 

Датум на претходна интегрална евалуација: од 20 до 22.02.2017 год. 

Адреса на училиштето: с. Могила  

Телефон: 047 296-366 

Факс: / 

e-mail:  
ucilistegocedelcev@yahoo.com 

Оценка ИЕ 2,95 ( добро ) 

 
      Инспекцискиот надзор  е извршен во  согласнот со членовите 2, 19, 25 и 26 од Законот 
за просветна инспекција („Сл.весник на РМ“ број 52/05; 81/08; 148/09; 57/10; 51/11; 24/13; 
137/13; 164/13, 41/14, 33/15, 145/15 и 30/16) и Правилникот за начинот и постапката за 
вршење на инспекциски надзор на просветната инспекција („Сл. весник на РМ“ број 
86/2006). 
 
 
 

Резиме 
Согласно Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат и 

Законот за просветна инспекција, во период од 24 до 26.02.2020 година,  двајца државни 

просветни инспектори, спроведоа интегрална евалуација во работата на ООУ „Гоце 

Делчев“- с.Могила. Целта на интегралната евалуација е да се оцени квалитетот на 
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воспитно-образовниот процес во училиштето како и примената на законите,   другите 

прописи и општи акти со кои е регулирано образованието.  

 За време на тродневниот надзор се спроведоја сите планирани активности 

предвидени со Прирачникот за вршење на интегрална евалуација. Посетени беа 

наставници кои реализираат настава во училиштето, се одржаа планираните состаноци 

со директорот на училиштето, стручните соработници , стручните органи и тела 

(Наставнички совет, Училишниот одбор и Советот на родители). Се водеа разговори со , 

фокус групи на ученици ,со наставниците по стручни активи , со членови на тим за 

изготвување на Самоевалуација и админстративна служба. 

 Од целокупната евиденција и документација која беше приложена и разгледана 

за време на надзорот по седумте подрачја за квалитет на воспитно образовниот процес, 

разговорите водени со различните фокус групи , посетата на наставните часови, анализа 

на доставените прашалници, тимот на државни просветни инспектори констатира дека 

квалитетот на целокупната работа во ОУ„Гоце Делчев“ Могила  е на ниво Добро (2,95). 

 

Наставата во ОУ „Гоце Делчев“ с.Могила, општина Могила, се реализира во 

согласност со наставните планови и програми изготвени од Бирото за развој на 

образованието и одобрени од Министерoт за образование и наука.  

Учениците по наставните предмети математика и прородни науки следат настава 

по нови наставни програми превземени и адаптирани од наставните програми на 

Кембриџ 

Во редовната настава нема вклучено деца со посебни образовни потреби. Во 

училиштето не се изработуваат индивидуализирани образовни програми (ИОП).  

Училиштето нуди повеќе од 3 изборни предмети во  VII , VIII и IX одд. Постапката 

за избор на предмети се спроведува согласно правилникот, односно со помош на анкета. 

Во рамки на Годишната програма за работа на училиштето, добро се планираат и 

реализираат воннаставни активности за поддршка на личниот и социјалниот развој на 

учениците и во согласност со нивните потреби и интереси. 

Со воннаставните активности опфатени се ученичките преку слободни ученички 

активности,ученички екскурзии, ученички смотри, натпревари, и др. 

Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците според пол, по 

сите наставни предмети и за сите квалификациони периоди. Во училиштето се промовира 

атмосфера дека сите ученици можат да ги подобрат своите постигнувања. Исто така се 

планиратат и преземаат конкретни активности за подобрување на постигањата на 

учениците.  

Во училиштето има показатели за успехот на учениците .Од показателте за 

посигањата на учениците по учебни години се констатира дека успехот во последните три 

учебни години е мн.добар. Во учебната   2016/17 година општиот успех на ниво на 

училиште е 4,25, во учебната 2017/18 година 4,20 и во 2018/19 година изнесува 4.02. 

Најдобари постигања има по наставните предмети иновации во девето одделение, 

изборен спорт, ликовно образование , а најслаби се постигањата по предметите  

математика, француски јазик и историја.. 

Во однос на изостаноци на ниво на училиште се констатира следната состојба 

2017/18 оправдани 3384 и 141 неоправдани годиа и 2018/19 оправдани 2715 и 123  

неоправдани година, и полугодишен извештај 2019/20 оправдани 856 и 56 неоправдани 

изостаноци   
Во изминатите учебни години нема ученици кои ја повториле учебната година.  
Во училиштето постои процедура за поддршка и следење на планирањата на 

наставниците од страна на стручната служба.  

Сите наставници кои реализираат настава во училиштето имаат изработено и 

предадено годишни, тематски и тематско-процесни планирања, а тековно изготвуваат и 

оперативни планови за реализација на наставниот час.   
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Од посетата на часови во училиштето се констатира дека поголем број од 

наставниците, најчесто во предметна настава  преовладува  традиционална настава. 

Наставниците се трудат да користат и современи интерактивни методи и форми за време 

на наставниот част, и со истото придонесуваат учениците да бидат активно вклучени во 

реализација на наставната содржина . 

Најголем број   од учениците  се мотивирани за учење и не покажуваат активност 

за време на часовите, како и интерес за учење. Учениците заедно со наставниците 

работат на различни проекти поврзани со наставата и надвор од неа. 

Училиштето ги применува позитивните законски и подзаконски прописи што го 

регулираат оценувањето на учениците. Во целост се почитува законската одредба за 

информирање на родителите за оцените на учениците во сите периоди на оценување. 

Следењето и оценувањето на учениците недоволно се планира во глобалниот годишен 

план, тематското планирање и оперативниот план за наставен час  

Училишниот простор е безбеден за изведување настава. Сите вработени и дел од 

учениците по избор на родителите редовно секоја учебна година се осигуруваат.  

Објектите и опремата во училиштето  исто така  се осигурани.  

Во училиштето има 3 противпожарен апарат во централното училиште во с. 

Могила кој се сервисирани. Во подрачни училишта иако училиштето нема обезбедено 

противпожарни апарати. Во училиштето нема хидрант. 

Во училиштето има обучено едно лице за давање прва помош на учениците и 

вработените при несреќни случаи. . 

Дворот на училиштето  во централното и ПУ се оградени и чисти од секаков вид 

отпадоци. Во училиштето има корпи за отпадоци. 

Во централното и подрачните училишта извршена е дезинфекција , дезинсекција и 

дератизација на 13.09.2019 година  

За учениците и сите вработени во училиштето редовно се вршат систематски 

прегледи. Последно извршен систематски преглед за вработените е  септември 2019 

година, а за учениците 09,10 и 11.2019  
 Стручната служба редовно секоја учебна година спроведува активности за  

учениците од IX одделение со цел утврдување на нивните професионални интереси и 

способности.  

Наставниците и учениците како и сите вработени во ОУ„Гоце Делчев“ с. Могила 

Општина Могила се грижат за угледот на училиштето.Вработените со својата работа и 

однесување  придонесуваат за целосна афирмација на училиштето и истите уживаат 

респект кај учениците и  родителите. 

         Во него еднакво се третираат сите ученици без разлика на социјалните, 

половите, етничките и интелектуалните разлики. 

     Постои професионална соработка меѓу вработените.  

ОУ„Гоце Делчев“ с, могила е препознатливо по  своја химна, знаме, обележје 

 Училиштето ги промовира личните  постигања на учениците. На ниво на 

училиште во соработка со наставниците по македонски јазик, информатика, ликовно 

образование и самите ученици има издадено две книги со творби од учениците , со 

финансиска помош од општината.. Училиштето ги промовира постигањата на ниво на 

училиште, на патрон празник и на социјалните страни. 

Училиштето ја прифаќа поддршката од родителите кои самоиницијативно сакаат 

да се вклучат во животот и во работата на училиштето и повремено презема активности 

за вклучување на родители во разни воннаставни активности  

Соработката со локалната самоуправа се одвива преку усна, пишана и 

електронска комуникација.Училиштето има финансиска помош и поддршка од основачот.  

. Училиштето учествува на организирани средби, дебати и трибини Учениците се  

вклучуваат во манифестации што ги организира општина Могила.  
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Поддршката од  деловната заедница за подобрување на условите за работа во 

училиштето и со граѓанскиот сектор е добра 

  Во училиштети управува Училишен одбор  кој  е конституиран согласно Законот 

за основно образование-од 7 члена  и Статутот на училиштето. Училишниот одбор работи 

согласно законот и  Деловникот за работа со кои јасно се определени неговите  

надлежности за управување во училиштето.  

Директор на училиштето како раководен орган има професионален однос кон 

работата и како приоритет на своето работење го става подобрување на условите за 

работа во училиштето и постигањата на учениците.Работењето на раководниот орган е 

засновано на тимска работа и во таа насока донесува одговорни одлуки. Директорот има 

подршка во раководењето и реализирањето на образовната политика од  сите структури 

на училиштето. 

Училиштето има изработено Самоевалуација со деловоден број  02-298/5  од 

14.12.2018 година  и Програма за развој заведена со деловоден 01-188/1 од 09.11.2016  

година. 

Училиштето   има Статут број 01-276/1 од 23.12.2019  година за кој има добиено 

согланост од МОН  број УП1 18-1516 од 04.07.2019 година.. 

За учебната 2019/2020 година  училиштето има изготвено Годишна програма за 

работа 01-191/1 од 22.08.2019 година  и истата е усвоена од Советот на Могила со 

Одлука број 08-756/3 од 29.08.2019 година.  

Годишниот Извештај на училиштето е исто така разгледан и усвоен од страна на 

Советот на општина могила со Одлука број 08-756/6 од 29.08.2019 година.  . 

Училиштето  регистрирано Училишен спортски клуб  „Училиштен спортски клуб 

Гоце Делчев Могила “ регистриран на 23.04.2015 година  со Решение ЕМБС 7038348 и 

деловоден број 3042201500007117 

.Во училиштето има формирано инклузивен тим со Решение  за формирање број 

02-42/1 од 11.02.2019 година . 

Во училиштето има формиран тим за меѓуетничка соработка за млади во 

образованието(МИМО) . Партнер училиште за МИМО активности е ОУ„Браќа 

Миладиновци„ с. Добручево, ПУ с. Будаково. 

 

 


