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___________________________________________________________________________________________ 
Државен просветен инспекторат    

                             
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Државен просветен инспекторат 
Број. 08-17/19 

21.02.2020 
                             Гостивар 

ООУ „Мустафа Кемал Ататурк“ - Гостивар 

Конечен  извештај од извршена интегрална евалуација 

Датум на интегрална евалуација: Од 27.11 до 29.11.2019 година 

Број на извештај: Број 17 /6/ 2019 година  

Раководител на инспекциски тим: Реџеп Хамити 

Вид на училиштето: Основно училиште 

Подрачни училишта 3: с.Г. Бањица, с.Д Бањица и с. Здуње  

Основач на училиштето: Општина Гостивар 

Наставен јазик: албански , македонски и турски 

Број на ученици: 1351 

Полова структура на ученици: 650 м 701 ж 

Број на наставници: 134 

Претседател на училишниот одбор: Ѓулџаит Емини 

Директор на училиштето: Нури Мазлами 

Датум на претходна интегрална евалуација: 20,22, 23-XII-2016 год. 

Адреса на училиштето: Ул. „Павле Аврамоски“  бр. 52      

Телефон: 042.215 325,   042 213 074 

Факс: 042 332 144 

e-mail:  Kemalataturk92@yahoo.com 

Оценка ИЕ 
 
3.02  добро 

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

51/2011; 24/2013; 137/2013; 164/2013 , 41/2014, 33/2015, 145/2015 и 30/2016) 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 
 

Согласно Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат и 

Законот за просветна инспекција на ден 27,28 и 29 Ноември  2019 година, тим од тројца 

државни просветни инспектори спроведоа интегрална евалуација во работата на 

„Мустафа Кемал Ататурк„Гостивар 

 За време на тридневниот надзор тимот на државни просветни инспектори  ги 

спроведе сите планирани активности предвидени со Прирачникот за вршење на 

интегрална евалуација. Посетени беа наставниците 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, раководители на смени, со членови на тим за изготвување на 

Самоевалуација и админстративна служба. 

     Воспитно образовната дејност во ООУ-„Мустафа Кемал Ататурк„ Гостивар, се 

остварува врз основа на наставни планови и програми за деветгодишно основно 

образование изготвени од Бирото за развој на образованието a одобрени од 

Министерството за образование и наука  и по програмата Кембрич.              

    Училиштето прифаќањето на учениците од прво до трето одделение, еден час пред 

започнувањето и еден час по завршувањето на наставата го има регулирано со изготвена 

проширена програма                          

  Во училиштето при избор на изборните предмети, се спроведува процедура преку 

анкетни листови каде се нудат  изборни предмети според наставниот план .Постапката за 

избор на наставни предмети се применува во целост, со почит на потребите и инетресот 

на учениците. 

          Во училиштето се реализираат воннаставни активности. Се реализира настава по 

предмет физичко и здравствено образование во прво одделение 

         Учеството на учениците во воннаставни активности најчесто е по нивна желба, а 

има случаеви кога за ова одлучува  надлежниот наставник.  Училиштето за развивање и 

унапредување на сите форми на спортски алктивности за учениците има регистрирано 

училишен спортски клуб, од 19.12.2018 година со решение број 08-2854/3.  

         За постојните наставни планови и програми, наставниците и преставниците од 

родителите сметаат дека се преобемни и дека содржините од наставните планови и 

програми треба да бидат прилагодени спрема потребите на учениците како би се 

постигнал подобар успех.  

                 ООУ-„Мустафа кемал Атурк„ Гостивар, во последните три учебни години, 

учениците со свои наставници учествувале на натпревари на општинско, регионално и 

државно нивоо и имаат постигнато добри резултати по предметите математика, биологија  

англиски јазик, вомал фудбал, кошарка и одбојка.. Во предходните три учебни години на 

општински и регионални натпревари се усвоени прво и второ  место по предмет 

математика и биологија додека по предмет математика предходната готина во 

регионално нивоо усвоен е второ место.                       

         Екскурзиите како форма на воннаставна активност се подготвуваат , организираат  и 

се реализираат според годишната програма за работа и училиштето изготвуваа програма 

за реализација на секоја екскурзија одделно по претходно добиена  согласност од Бирото 

за развој на образование.              

          Во училиштето се реализира дополнителна настава  по сите предмети  за кои 

учениците покажуваат интерес .  Редовно  се следаат постигањата на учениците и во 

секоја година се прави анализи со акциско истражување  за постигањата на учениците.  
Во училиштето добро се следи редовноста на учениците, анализира и во утврдена 

временска рамка се превземаат мерки и активности за намалување на изостанувањето  
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    Постапката за премин на ученици од едно училиште во друго училиштето се 

почитува. Се следи осипувањето  на учениците во училиштето, за кое училиштето има 

податоци и се прави нивна анализа.  ,.                                                                                                             
Однесуваат на наставниците со учениците, на начин кој промовира заемно 

почитување, помош, соработка и разбирање, без да прават разлика меѓу учениците 
според нивниот пол и социјалното потекло.  
         Планирањата наставниците имаат предвидено реализација на наставни единици со 
примена на ИКТ. Планираните часови со ИКТ кај поголем број на наставници не се 
реализираат. 

Наставниците редовно им даваат повратни информации на учениците за нивната 
работа, дискутираат со учениците и го анализираат  нивниот напредок и постигања. 
Наставниците ги користат информациите добиени од оценувањето за да го подобрат 
планирањето и реализацијата на наставата. 

Училиштето за известување на родителите за напредокот на нивните деца, има 
утврден систем и го применува. Родителите добиват пишани извештаи со информаци и 
детали за напредокот на нивното дете по секој наставен предмет вклучувајќи информаци 
и за личниот и социјалниот развој на детето.  

Во училиштето просториите во поголем дел  се безбедни за изведување на настава. 
Родителите и учениците сметаат дека во училиштето има доволно училници и други 
простории и го доживуваат како безбедна.  

За можноста за понатамошно средно образование училиштето обезбедува 
информации кои се релевантни и најнови. За оваа цел училиштето организира  посети од 
страна  на средни училишта, истакнува флаери, соработува со родители, врши 
советувања на ученици и родители.  

Наставниците како и стручниот соработник во училиштето водат уредна евиденција 
за напредокот односно успехот, редовноста и поведението за секој ученик и паралелката 
поебно и во целина. 

Соработка со родителите се остварува во организирана форма на повеќе нивоа и 
тоа: поединечно, на ниво на паралелката, на ниво на одбор на родители на паралелката, 
на ниво на совет на родителите во училиштето и преку членовите на Училишен одбор.  
         Училишниот простор ги исполнува условите за изведување на настава според 
нормативот како во централното така и во подрачните училишта. Во ОУ„Мустафа Кемал 
Ататурк“се опфатени со 1351 ученици распоредени во 84 паралелки. Наставата во 

централното училиште во Гостивар се одвива во 52 паралелки, 
     Наставниот процес во училиштето го реализираат  134 наставници и 5 стручни 
работникци педагог, двајца психолози, дефектолог и библиотекар.. Според работниот 
однос 34 наставници се на определено и 100 наставници на неопределено работно 
време. 

 Училишните простори и другата инфратруктура е добра и постојано се  интервенира 
за подобрување на истата.  

Од целокупната евиденција и документација која беше приложена и разгледана за 

време на надзорот, разговорите водени со различните фокус групи, од посетените 

наставни часови, анализата на претходно доставените прашалници и се она што можеше 

да се види на лице место, тимот од државни просветни инспектори констатира дека 

работата во  ООУ-„Мустафа Кемал Ататурк„ Гостивар, e добро 3.02. 

Училиштето има Самоевалуација заведена со деловоден број 0201-201/8  од 

28.06..2019 година.  

Програма за развој на училиштето е заведена со деловоден број 0102-228/7 од 

30.08..2019 година. 

Годишна програма за работа за оваа учебна година заведена со деловоден број 

0102-227/3 од 29.08.2018 година. 

Во училиштето има формирано инклузивен тим по новиот закон.  

 

 


