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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНАМАКЕДОНИЈА 

Државен просветен инспекторат 
Број. 09-966/3 
     07.02 .2020 

                                 Петровец 
 
 

ООУ„Кочо Рацин“ - Петровец 

Извештај од извршена интегрална евалуација 

Датум на интегрална евалуација: Од 20-22.11.2019 година 

Број на извештај: 38/Скопски /2019година  

Раководител на инспекциски тим: Шабедин Лачи 

Вид на училиштето: основно  

Подрачни училишта 2 

Основач на училиштето: Општина Петровец 

Наставен јазик: Македонски и албански наставен јазик 

Број на ученици: 730 

Полова структура на ученици: 379м    351ж 

Број на наставници: 51 

Претседател на училишниот одбор: Горан Јакимовски 

Директор на училиштето: Татјана Трајановска 

Датум на претходна интегрална евалуација: 27.10.2016 

Адреса на училиштето: С. Петровец 

Телефон:    02/2561342   

Факс:        02/2561342 

e-mail:  oukocoracin@yahoo.com 

Оценка ИЕ 2,85 добар 

 
Инспекцискиот надзор  е извршен во  согласнот со членовите 2, 19, 25 и 26 од Законот за 
просветна инспекција („Сл.весник на РМ“ број 52/2005; 81/2008; 148/2009; 57/2010; 

51/2011; 24/2013; 137/2013; 164/2013 , 41/2014  и 33/2015 I 145/2015) и Правилникот за 

начинот и постапката за вршење на инспекциски надзор на просветната инспекција („Сл. 
весник на РМ“ број 86/2006) 
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Резиме 
Во согласност со Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат 

(ДПИ) и Законот за Просветна инспекција од 20-22.11.2019 година, тим од тројца државни 

просветни инспектори  спроведоа интегрална евалуација во ООУ„Кочо Рацин “- Петровец. 

За време на надзор тимот ги спроведе сите планирани активности: посета на  наставни 

часови , се одржаа планираните состаноци со директорот на училиштето , стучните 

соработници , училишниот одбор и советот на родители . Се водеа разговори со  фокус 

група на ученици и наставници по стручни активи и членови на тим на изготвување на 

Самоевалуацијата.  

Од целокупната евиденција и документација која беше приложена и разгледана за време 

на надзорот, разговор со различните фокус групи , посетеа на наставни часови, 

анализата на претходно доставените прашалници за ученици, наставници, стручната 

служба и родители,како  и од увидот во сите седум подрачја тимот од државни просветни 

инспектори констатира   дека   севкупното работење на училиштето се оценува 2.85  

добро.  
Наставниот процес во ООУ„Кочо Рацин“, општина Петровец - Скопје се реализира 
согласно наставниот план за деветгодишно основно образование. Наставните планови и 
програми се реализираат во пропишаниот обем. По наставните предмети математика, 
природни науки, физика, хемија и биологија, наставата се реализира според преземени и 
одобрени програми од Меѓународниот центар за наставни програми (Cambridge 
International Examination), кои се адаптирани од страна на Бирото за развој на 
образованието (БРО) и утврдени од Министерот за образование и наука (МОН). 
Содржините во поголемиот број наставни програми овозможуваат меѓуетничка 
интеграција во образованието и ги вклучуваат точките на акција од воспоставените 
еколошки стандарди за одржлив развој и еколошки теми. Според наставниот план 
наставниците во училиштето изведуваат настава по задолжителни предмети, изборни 
предмети, дополнителна и додатна настава. За учениците од I-III одделение се 
организира продолжен престој (дневен престој) во една хетерогена паралелка. Наставата 
во централниот училишен објект во с. Петровец и ПОУ с. Катланово се изведува на 
македонски наставен јазик, во и ПОУ с.Огњанци на македонски и албански наставен јазик. 
Во централниот објект се работи во една смена, а во подрачните училишни објекти  во 
две смени.  
Училиштето има воспоставено процедури да ги информира родителите, учениците  и 
другите училишни тела за целите и содржините на наставните планови и програми што се 
реализираат. Информирањето го спроведува на почетокот на учебната година на 
состанокот со родителите, преку изготвување на брошура, преку веб страната на 
училиштето (www.ooukocoracinpetrovec).  
Во учебната 2019/2020 година во образовниот процес вклучени се  два ученика со 
посебни образовни потреби, за кои е издаден наод и мислење од надлежна институција. 
За работа со овие ученици училиштето формирало инклузивен тим составен од седум 
члена, со Одлука, заведен со бр.02-418/2 од 08.10.2019 година.   
Училиштето ја почитува процедурата и дава можност учениците самостојно да вршат 
избор на наставните изборни предмети според нивните интереси и потреби.   
Слободните ученички активности во училиштето се застапени во доволна мера и ги 
задоволуваат потребите и интересите на учениците.  
Училиштето располага со податоци и анализи за постигањата на учениците според пол и 
етничка припадност по сите наставни предмети, за сите класификациони периоди по 
години и паралелки и презема активности за нивно подобрување.  
Средниот успех во последните три учебни години е многу добар (3,74).  Според 
анализите во изминатите три учебни години, нема значително отстапување на средниот 
успех на учениците.   
Учениците редовно учествуваат на организирани натпревари на општинско, регионално и 
државно ниво и имаат освоено значителен број награди, пофалници, пехари и дипломи 
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Училиштето има систем за организирање заеднички активности (наставни и воннаставни) 
со ученици од мешан етнички состав во рамките на училиштето и со партнер училиштето 
ООУ ,,Ристо Крле‘‘, с. Кадино. 
Сите реализирани активности на учениците се објавуваат на оформена фејсбук страната 
на училиштето. 
Училиштето системски ја следи редовноста на учениците, ги анализира причините за 
отсуство од наставата и презема конкретни активности. 
Училиштето редовно ги реализира советувањата на родителите и учениците и води 
уренаредна евиденција 
Во училиштето има пропишани процедури за поддршка и следење на планирањата на 
наставата од страна на директорот и стручната служба . 
Најчесто по еднаш во полугодие се следат планирањата на наставниците од директорот 
и стручната служба.   
Освен за задолжителните и изборните наставни премети, наставниците изготвуваат 
годишно планирање за одделенскиот час, како и месечно планирање за дополнителна и 
додатна настава.  
За подобрување на квалитетот на планирањата, наставниците разменуваат искуства и 
идеи во рамки на стручните активи и со поддршка од стручната служба. 
Со учениците со посебни образовни потреби наставниците наставата ја реализираат во 
обемот на прилагодени програми кои ги изготвуваат во соработка со стручните 
соработници и останатите членови од инклузивниот тим. 
Од посетените часови констатирано е дека училниците ги исполнуваат стандардните 
нормативи во однос на просторот и основното опремување на истиот. Наставници имаа 
изготвено оперативен план за наставен час. Во наставниот процес наставниците користат 
разновидни наставни форми и методи на работа кои се соодветни на потребите на 
учениците и нивните стилови на учење. Употребата на ИКТ во наставата делумно 
задоволува. Наставници вршат правилен избор на задачи, активности и ресурси за 
реализација на наставните  содржини, со цел да ги постигнат целите. Интеракција помеѓу 
наставник-ученик  е добраа интеракција   ученик-ученик делумно задоволува. 
Атмосферата на поголем број часови е мотивирачка и начинот на кој се учи е интересен. 
Наставници настојуваат да ги вклучат сите ученици во процесот на учењето според 
нивните способности. Училиштето има пропишана процедура за оценување  и користи 
разни методи при оценувањето на учениците. 
Учениците добиваат повратна информација од наставниците за нивните постигања и 
насоки и напатствија за нивно подобрување.  
 Родителите редовно се известуваат за напредокот на учениците.                                         
 Училишниот простор е безбеден за настава.Училиштето има пропишани процедури за 
заштита од физички повреди, елементарни непогоди и насилство.Училиштето води грижа 
за здравјето на учениците. Наставниците и стручната служба за учениците од разни 
категории се грижи и дава поддршка. Стручната служба води евиденција и анализа за 
постигањата на учениците и  дава помош при избор на понатамошно образование.  

Училиштето има донесено кодекс на однесување на сите структири. Дисциплината и 

повединието на учениците се добри. Постигањата на учениците и училиштето се 

промовираат на разни настани и манифестации на локално,регионално и државно ниво 

ниво. Училиштето ги промовира еднаквоста и правичност,почитивајќи ги правата на 

децата. Училиштето го промовира мултикултурализмот. Односите и соработката на 

директорот со стручните тела и органи  на училиштето е добра. Соработката со 

локалната средина , деловната заедница и невладиниот сектор e добра.  

Просторните услови и искористеноста на просторните капацитети (училници - кабинети)  

се добри. Центрлното училиштето има спортска сала и спортски теренени ,спортска сала 

има и во подрачното училиште с.Катланово . Училиштето има недостаток на просторни 

услови за реализација на часови по физичко и здравствено образование, поради немање 

на спортска сала во подрачнoто училиште с.Огњанци. 

Опременоста со нагледни средства е добра.Од вкупно 51 наставник,49 наставници  се со 

соодветно образование. Училиштето превзема мерки за професионален развој на 

наставниците. 
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    Орган на управување во училиштето е УО(училишниот одбор), истиот е конституиран 
во согласност со законската регулатива и Статутот на училиштето. Работата на УО е 
јасно дефинирана во Деловник за работа. УО има воспоставено партнерски однос со 
раководниот орган на училиштето и другите образовни структури. 
Со училиштето раководи Татјана Трајановска, именувана за ВД директор со Решение 
де.бр. 03-1298/3 од 17.07. 2019 година од Градоначалникот на општина Петровец . За  
неисполнувањето на  сите услови  за директор на Татјана Трајановска , по доставена 
иницијатива веќе е постапено  од страна на Државен просветен инспекторат . 
По именување раководниот орган  работи согласно  изготвената Програма за работа.  
Директор на училиштето во својот период на раководење има превземено активности кои  

придонеле за подобрување на условите за работа во училиштето. 

Училиштето на 29.08..2019 година со арх. бр.02-339/1  има изготвено Самоевалуација ,  

од 27.11.2018 година со арх.бр.02-332/1  има изготвено Програма за развој на 

училиштето. 

За учебнаа 2019/2020 година  училиштето има изготвено Годишна програма за работа 

бр.02-341/1 од 29.08.2019година ,за истата донесена е Одлука за усвојување бр.07-1545/5 

од 16.09.2019 од страна на Советот на Општина Петровец . 

Училиштето има формирано Училишен спортски клуб „Кочо Рацин Петровец - Скопје“, 
регистриран во Централен регистар на РСМ со Решение бр.30120150006839 од 
10.02.2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


