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РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА 

     Државен просветен инспекторат 

                       Број: 09 - 41 

10.01.2020 год.  

                       Гевгелија 

 

 

ООУ „Страшо Пинџур“ - Јосифово 

Извештај од извршена интегрална  евалуација 

Датум на интегрална евалуација: 28,29 и 30.10.2019 год. 

Број на извештај:  Бр.16 Југоисточен  2019 

Раководител на инспекциски тим: Бранко Ристов 

Вид на училиштето: Основно 

Број на подрачни училишта       4 

Основач на училиштето: Општина Валандово 

Наставен јазик: Македонски  и Турски 

Број на ученици: 304 

Полова структура на ученици:  152 машки и 152 женски 

Број на наставници: 29 

Претседател на училишниот одбор: Васко Гошев 

Директор на училиштето: Антонио Дилберов 

Датум на претходна интегрална евалуација: 19,20 и 21.10. 2016 година 

Адреса на училиштето: Јосифово 

Телефон: 034/386 181 

Факс: 034/386 181 

e-mail:  oustrasopindzur@yahoo.com 

Оценка од интегрална евалуација Добро  3,06 

 

Инспекцискиот надзор  е извршен согласно 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    
 

Во согласност со Годишната програма за работа на Државниот просветен инспе-

кторат и Законот за Просветна инспекција, тим од тројца државни просветни инспе-

ктори на  28,29 и 30  Октомври 2019 год. спроведоа интегрална евалуација во 

ООУ„Страшо Пинџур“ - Јосифово. Интегралната евалуација е извршена  со цел, да се 

оцени квалитетот на работењето во училиштето и примена на правната регулатива за 

основно  образование. 

Со  ООУ„Страшо Пинџур“ - Јосифово, раководи  Директор – Антонио Дилберов.  

Во подготвителната фаза, основните подготовки беа реализирани помеѓу 

раководителот на инспекцискиот тим  и директорот на училиштето. Беше спроведена 

анонимна анкета со стручните соработници, сите наставници и репрезентативен број 

на ученици и родители. Од одговорите на прашалниците може да се констатира дека; 

најголемиот број родители и ученици се задоволни од соработката со училиштето и 

поддршката што ја добиваат децата од наставниците, стручната служба и сите 

вработени во училиштето. 

Во текот на тридневната посета  се одржаа средби со претставници од 

Училишниот одбор, Наставниците, Советот на родители и со Ученичката заедница. 

Раководниот тим од училиштето беше во постојан контакт со инспекторите, со цел 

потребната документација и сите потребни информации за училиштето, да бидат 

достапни на просветните инспектори. Во текот на интегралната евалуација беа 

посетени и опсервирани сите наставници. 

По согледување на состојбите, за темите во рамките на индикаторите за 

квалитет на работењето на училиштето, севкупното работење во ООУ„Страшо 

Пинџур3 - Јосифово, се вреднува со оценка  Добро1 - 3,06. 

Оценката е извлечена од темелниот увид во целокупната евиденција и доку-

ментација која беше приложена и разгледана за време на надзорот, исполнетоста на 

условите за реализација на воспитно - образовниот процес, разговорите водени со 

различните фокус групи, посетените наставни часови, анализата на претходно 

доставените прашалници, климата  во училиштето и резултатите кои се постигнуваат.  

Од анкетата што беше спроведена со наставниците, со определен број на  

ученици и родители како и од разговорите водени со нив, најголем дел од нив  сметаат 

дека постои добра работна атмосфера, со меѓусебна почит помеѓу наставниците, 

учениците, родителите, раководството на училиштето.  

За учебната 2019/20 година  училиштето има изготвено Годишна програма за 

работа - бр. 01-241/1 од 15.08.2019  год.. Истата е усвоена од Советот на Општина 

Валандово  под  бр. 08 - 110/5 од 30.08.2018 год.  

Просторните услови ги задоволуваат основните потреби на училиштето. 

Нагледните средства, ИК опрема,  кои континуирано се надополнуваат се на добро 

ниво. 

Новата спортска сала, која добро е опремена, максимално се користи за 

реализација на наставата по ФЗО. Во салата се реализираат спортски активности и во 

рамките на регистрираниот училишен спортски клуб „Старт Викторија“ - Јосифово.   

                                                             
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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Родителите транспарентно се изјаснија дека добиваат навремени информации 

за напредок на своите деца. Најголем дел од нив се задоволни од ангажираноста на 

наставниците, од хигиената и одржувањето на училишните простории. 

Во изминатите три учебни години 1 ученик го има повторувано одделението. 

Поведението е намалено кај 7 ученика, 5 ученици преминале во друга средина – 

училиште, а 2 ученика се придојдени од друго училиште. Три ученика се исселени во 

странство. И покрај современите тенденции, на намалување на бројот на ученици, во 

ООУ„Страшо Пинџур“ - Јосифово, за последните три години бројот на учениците е 

константен.  Имено: во учебната 2016/17 год., изнесувал 315 ученика, учебна 2017/18 

год., 314 ученика и во учебната 2018/19 год., изнесувал 315 ученика. Незначително е 

намален во уч. 2019/2020 год. кој изнесува 304 ученика. 

Наставата во ООУ„Страшо Пинџур“ - Јосифово се  планира и реализира во 

согласност со наставните планови и програми за основно образование.  

Родителите, учениците, наставниците, јасно искажуваат, дека наставните 

планови и програми се преобемни, дека учениците се преоптеретени со часови, 

наставни содржини, а тоа се одразува на целокупниот развој на учениците – младата 

личност. 

Задолжителната, изборната настава, се реализира по обем и динамика, согласно 

наставните планови и програми, без отстапувања 

Со одредени забелешки, но и од објективни околности, планирањето и 

реализацијата на дополнителната и дoдатната  настава - се реализира со потешкотии. 

Наставниците - Годишните и тематските планирања ги изготвуваат навремено. 

Дневните планирања на наставните содржини се со одредени недостатоци, а 

реализацијата на истите – гледано од секој аспект, кај најголем дел од наставниците е 

на  добро ниво. 

Поголем број наставници водат уредна евиденција за постигањата на учениците. 

Со укинувањето на екстерното проверување на знаењата на учениците, евидентно се 

зголемува средниот општ успех на училиштето во целина.  

Согласно годишната програма за работа на директорот и стручната служба,  

континуирано се следи состојбата  со планирањето и реализацијата на наставното 

градиво.  

Иако се користат сите можности и расположиви средства – ресурси, за учество 

на обуки, семинари, стручното усовршување на наставниците не е на потребно ниво. 

Дисеминацијата на стекнатите знаења, искуства, се практикува на делумно 

задоволително ниво.  

Половина од родителите со голем интерес учествуваат во активности поврзани 

со животот и работата на нивните ученици. Родителите во најголем дел, редовно 

учествуваат на родителските средби, разни пригоди и јавните настапи на учениците.  

Соработката со локалната самоуправа и деловната заедница е многу добра.  

Библиотечниот фонд делумно ги задоволува потребите и интересите на 

учениците. 

Од вкупно 29 наставника, 23 се со високо, 6 со више образование, и се 

соодветни  за наставниот предмет кој го предаваат.  

Училиштето има  донесено Финансиски план, усвоен извештај, усвоена завршна 

сметка и  План за јавни набавки бр. 01-33/1 од 29.01.2019 год..  

Комисија за јавни набавки  ги спроведува набавките за потребите на училиштето.  

Училишниот одбор  е конституиран во согласност со законската регулатива и 

Статутот на училиштето. Работата на Училишниот одбор е јасно дефинирана со 

Деловник за работа бр. 01-309/1 од 21.10.2019 год. Иако работата на училишниот 
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одбор е транспарентна, со редовно одржување на состаноци, половина од членовите 

на училишниот одбор недоволно се запознаени со своите надлежности. УО има 

воспоставено партнерски однос со раководниот орган на училиштето и другите 

образовни структури. 

Програмата за професионален развој на наставен и стручен кадар при ООУ „ 

Страшо Пинџур“ - Јосифово, е архивирана под деловоден бр.01-218/3 од 30.09.2019 г. 

Тимот за инклузија  е составен од 7 члена. 

Актуелната развојна програма  на училиштето е донесена на 30.09.2019 год.           

( заведена под бр. 01-218/3  ), се однесува за периодот од 2019 до 2023 година.  

За периодот 2016 - 2018 год. извршена е Самоевалуација, со архивиран 

деловоден бр. 10 - 266/1 од 04.09.2018 год., во која целосно се отсликуваат реалните 

состојби, планирани со развојниот план на училиштето.   
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