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Државен просветен инспекторат    

 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Државен просветен инспекторат 
Број: 09-9/6 

 01.09.2020 год. 
                               Струга 

 
 

ООУ„САИД НАЈДЕНИ“ -  ДЕБАР  

Конечен  извештај од извршена интегрална евалуација 

Датум на интегрална евалуација: 10, 11 и 12 феврурари 2020 година 

Број на извештај: 2 / Југозападен / 2020 година 

Раководител на инспекциски тим: Блерим Села 

Вид на училиштето: Основно   

Подрачни училишта нема 

Основач на училиштето: Општина  Дебар 

Наставен јазик: Албански 

Број на ученици: 475 

Полова структура на ученици: 235 машки 240 женски 

Број на наставници: 54 

Претседател на училишниот одбор: Махмут Марку 

Директор на училиштето: Бурим Казиу 

Датум на претходна интегрална евалуација: 17, 20 и 21.03.2017 година 

Адреса на училиштето: Ул: Ице Ристески бб 

Телефон: 046/ 831 641 

Факс: 046/ 831 641 

e-mail:  saidnajdeni@yahoo.com 

Оценка ИЕ 2.51 

 
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, 30/2016 и 127/2016 
година) 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 од 10 до 12 февруари  2020 година, тим од тројца 

државни просветни инспектори спроведоа интегрална евалуација во работата на 

ООУ„Саид Најдени“ Дебар. 

 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 

работењето на ООУ„Саид Најдени“ е  добро (2,51) 1.    

 Вo ООУ „Саид Најдени“ Дебар се применуваат наставни планови и прогрaми кои се во 

согласност со наставните планови и програми за основно деветгодишно образование, 

изготвени од Бирото за развој на образованието и одобрени од Министерот за 

образование и наука.  

 Родителите со наставниот план и програма и со активностите на училиштето 

планирани во Годишната програма за работа се запознаваат преку родителски средби и 

преку брошура што ја нуди училиштето.  

 Во училиштето нема ученици со посебни образовни потреби  но има индентификувано 

ученици со потешкотии. Формиран е инклузивен тим согласно на закон.  

  Во склоп на Годишната програма за работа  изработена е  Програма за работа со деца 

кои имаат потешкотии во учењето.  

 Учениците се вклучуваат во воннаставните активности по сопствен избор. Ученичките 

екскурзии како воннаставни активности училиштето ги планира во Годишната програма за 

работа. Училиштето нема регистриран спортски клуб. 

 Континуирано се следат постигањата на учениците а училиштето располага со 

споредбени податоци за постигањата на учениците за сите класификациони периоди.  

 Во училиштето се реализираат активности од меѓуетничка интеграција во 

образованието. Во рамки на проектот за Меѓуетничка интеграција учениците  во 

мешовите групи со учениците од ООУ„Ристе Ристески“ с.Д.Косоврасти-Дебар работат на 

различни проекти во и надвор од наставата. 

 Учениците учествувале на општински, регионални и државни натпревари и освоиле 

награди на сите нивоа. Се врши промовирање на постигањата на учениците и на 

патрониот празник со доделување на пофалници на учениците кои освоиле награди на 

натпревари.  

 Во училиштето се врши  советувања со родителите на учениците кои изостануваат од 

наставата и имаат намален успех. 

 

                                                
1 Според класификацијата од Индикаторите за квалитет на основните и средните училишта, постојат четири 
квалитативни нивоа:  

1. Не задоволува,  
2. Делумно задоволува,  
3. Добро и  

4. Многу добро. 
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 За реализација на наставните планови и програми сите наставници имаат изготвено 

годишни-глобални, тематски-процесни планирања и дневни-оперативни подготовки. 

 Освен редовната настава, наставниците ја планираат дополнителната и додатната 

настава.   

 Распоредот на часови го изработува лице задолжено од страна на директорот на 

училиштето во соработка со наставниците и директорот на училиштето.  

 Наставата по физичко и здравствено образование се реализира во спортска сала а во 

одделенска настава не се реализира тандем настава по физичко и здравствено 

образование. 

 Со критериумите и стандардите за оценување учениците се запознаваат на почетокот 

на учебната година, а родителите на родителски средби.  

 Училишниот простор и инфраструктурата е безбеднa и не претставува потенцијална 

опасност од повреди на учениците.  

 Училиштето  има изготвено Правилник за заштита од пожари. Нема обучен кадар со 

стекнати сертификати за давање на прва помош. Училишниот објект не е осигуран.  

 Хигиената во училиштето е добра. 

 На почетокот на учебната година од страна на Центарот за јавно здравје во 

училиштето е извршена дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 

 Во училиштето во стручната служба вработени се педагог, социолог а од неодамна и 

психолог кои придонесуваат за советодавната работа, следење на индивидуалниот 

напредок на учениците на кои им е потребна помош, разговор со родители, следење на 

наставниот процес и секоја друга стручна помош. 

 Училиштето има пропишани процедури за помош на ученици кои имаат емоционални 

потешкотии. Ја промовира и реализира грижата за здравјето и безбедноста на учениците, 

соработува со Центарот за социјални работи Дебар, Центарот за јавно здравје, 

организира предавање со родителите и учениците. 

 Во училиштето  изготвен е Кодекс на однесување за сите структури на училиштето.  

 Училиштето ги промовира и еднаквоста и правичноста како темелни вредности во сите 

свои пишани документи.  

 Наставниот кадар кој ја реализира наставата е со соодветно образование.  

 Изработена  е  нова самоевалуација на училиштето заверена  под број 03-51/1 од 

06.02.2020 година и Програма за развој бр.02-161/1 од 07.10.2019 година.  Училиштето 

има изработен нов Статут бр.01-230/1 кој е усогласен со законските измени но нема 

добиено согласност од Министерството за образование и наука. 

 Постапките за финансиско работење што ги спроведува училиштето се во согласност 

со законските норми.  

 Училишниот одбор е составен согласно на закон и работи согласно на своите 

надлежности.  
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 Директорот на училиштето ја следи целокупната работа  и работи на создавање на 

позитивна   климата  за работа во училиштето. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


