Интегрална евалуација: ДМУ”Тодор Скалоски –Тетоец” - Тетово

датум:20-22 ноември 2019 година

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Државен просветен инспекторат
Број. 09-625/2
13.12.10.2019
Тетово

ДМУ„Тодор Скалоски - Тетоец“ - Тетово
Конечен извештај од извршена интегрална евалуација
Датум на интегрална евалуација:

Од 20-22 ноември 2019 год.

Број на извештај:

Број/16 полошки 2019 год.

Раководител на инспекциски тим:

Џелал Беџети

Вид на училиштето:

средно

Подрачни училишта

Едно подрачно училиште во Струга

Основач на училиштето:

Државата

Наставен јазик:

Македонски и албански

Број на ученици:

70-Тетово,58 Струга

Полова структура на ученици:

92 машки,36 женски

Број на наставници:

112

Претседател на училишниот одбор:

Новица Соколовски

Директор на училиштето:

в.д.Лупчо Перински

Датум на претходна интегрална евалуација:

16 - 26 октомври/2016год.

Адреса на училиштето:

Ул.”Иво Рибар Лола” бр.118 Тетово

Телефон:

044 33 62 33

Факс:

044 33 62 33

e-mail:

dmu.tetoec@yahoo.com

Оценка ИЕ

3.10 добро

Инспекцискиот надзор е извршен во согласнот сочленовите 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
Врз основа на Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат,
Законот за просветна инспекција и Задолжението на Директорот на Државниот просветен
инспекторат во периодот од 20 до 22 ноември,2019 год. во ДМУ "Тодор СкаловскиТетоец"општина Тетово,тим од државни просветни инспектори спроведоа интегрална
евалуација. За време на трiдневниот надзор инспекторите ги спроведоа сите планирани
активности предвидени со Прирачникот за вршење на интегрална евалуација на
училиштата. За време на интегралната евалуација беа посетени наставници од
среддниот одел во Тетово и Струга, на двата наставни јазици (македонски и албански).
Според индикаторите за квалитет на работа на училиштат ,од целокупната евиденција
и документација која беше приложена и разгледана, разговорите водени со различните
фокус групи ,посетените наставни часови и сето тоа што можеше да се види на лице
место, тимот од државни просветни инспектори констатира дека работата во ДМУ
„Тодор Скаловски-Тетовец“ Тетово, и дисперзираните паралелките од средниот оддел во
Струга, е добра,3.10
Наставата, односно воспитно-образовната дејност, за средно музичко образование се
реализира врз основа на наставни планови одобрени од Министерство за образование и
наука.Реализацијата на наставните планови и програми е добра.Средното музичко
училиште реализира наставни планови и програми за четиригодишно образование за
профилите:Музичар изведувач,виолинист,обоист и саксофонист и музичар теоретичар.
Училиштето реализира наставни планови и програми за 1.Уметничка струка, музичка
насока од образовен профил: музичар-изведувач за професијата-клавирист, флејтист,
гитарист, кларинетист, виолончелист, трубач, виолист, контрабасист,, соло пејач, и
ударни инструменти. 2. музичар теотичар за професијата. Хорски пејач, естраден пејач,
водител на вокално, инструментални состави и ансамбли.
Училиштето ги има обезбедено сите наставни програми донесени од Министерството
за образование и наука и истите се наоѓаат во архивата на училиштето и се достапни до
наставниците. Планирањата на наставниците се добри.Реализацијата на планирањата на
наставниците од страна на директорот и стручната служба се следат во континуитет.
Училиштето има можности и покажува иницијатива за прилагодување на наставните
планови и програми на спецификите,карактеристиките на локалната средина, одржување
на концерти за патрониот празник, за ден на општината и во други манифестации. Исто
така училиштето ги прилагодува наставните програми според индивидуалните можности
на ученикот .
Сите наставници на почетокот на наставната година изготвиле глобални и тематски
планирања и истите ги доставиле до директорот односно стручната служба .
Реализацијата на наставата по наставниот предмет спорт и спортски активности не е
на задоволително ниво од причини што нема фискултурна сала,ниту уреден спортски
терени. Наставата го реализираат
112 наставници,избрани според стручна
компетентност При изборот на наставниот кадар,не е констатирана родова, или друга
дискриминација.
Изборот на наставен кадар според стручната подготовка,во најголема мера
соодветствува на критериумите пропишани со ,Законот за средното образование и
Нормативите на наставните предмети.Наставниот кадар за општообразовните предмети
е комплетиран во соработка со средните училишта во градот Тетово,односно со средните
училишта во Струга(за тамошните паралелки).
Постигањата на учениците во ова училиште се добри.Училиштето располага со
податоци за постигања на учениците по наставни предмети по пол и етничка припадност
за учениците од основното музичко образование и од средното музичко образование за
тромесечије ,полугодие, второто тромесечје и за крајот на учебните години.Со
постигањата на учениците се запознаваат сите училишни структури.
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Следењето на напредокот на учениците е добра.Училиштето води евиденција за
индивидуалниот напредок на учениците.
Училиштето е отворено за соработка,посебно е отворена за соработка со родителите.
Севкупната поддршка на учениците е добра. Училишниот простор за изведување на
настава и сместување на учениците е безбеден.Хигиената во училишниот објект во
Тетово и училишниот објект во Струга, е на задоволително ниво ,тоалетите, скалите,
ходниците, во секое време од денот се чисти периодично се врши и дезинфекција.
Училиштето има изготвено кодекс на однесување со кој се поставени принципите и
правилата на однесување на сите структури во училиштето (наставен кадар, ученици и
родители).
Односот меѓу наставниците и учениците или поточно, релацијата наставник ученикученик наставник-наставник родител- родител-наставник, и наставник наставник се
базираат на взаемо почитување и се чуствува една добра клима во училиштето. Во
случај на нарушување на односите училиштето спровдува законски постапки и презема
соодветни законски мерки.
Училишниот одбор,директорот ,имаат сериозен приод кон задачите што произлегуваат
од Годишната програма за работа и другите придружни документи.Директорот работи на
идентификација на состојбите на кои највеќе им треба подобрување, има идеја за тоа
што е најдобро за училиштето,покажува доволно ниво на енергија за отстранување на
сите недостатоци секогаш е спремен за соработка се со цел подигнување на квалитетот
на наставата.
Училиштето работи согласно Законот за средното образование и Годишната програма
за работа за учебната 2019/2020 год.Годишната програма за работа е предложена од
страна на училишниот одбор,заведена под бр. 01-261 од 30.08.2019 год,
Училиштето нема регистрирано училишен спортски клуб.
Учебната 2019/2020 год.училиштето има формирано инклузивен тим Решение бр.021170/1 од 18.12.2018 год.к
Училиштето има Статут за кој е добиен согласност од Министерството за образование
и наука-Скопје, бр.11-6817/1 од 01.12.2004 год.
Училиштето има изготвено самоевалуацијабр.0201-175/1од 23.04.2018 год и Програма
за развој бр.0201-381/1 од 29.08.2018 год
Самоевалуација на училиштето е со број 01-1038/2 од 10.10.2016 година а Програма
за развој со број 01-1036/1 од 10.10.2016 година.
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