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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Државен просветен инспекторат
Број: 09-177/6
14.02.2020 година
Струга

ООУ „Милто Гура“ – с. Стрелци, Кичево
Конечен извештај од извршена интегрална
евалуација
Датум на интегрална евалуација:

од 14 до 16.10.2019

Број на извештај:

Број 12 / Југозападен регион / 2019

Раководител на инспекциски тим:

Виолетка Џутеска

Вид на училиштето:

основно

Основач на училиштето:

Општина Кичево

Наставен јазик:

Албански

Број на ученици:

175

Полова структура на ученици:

82 машки и 93 женски

Број на наставници:

40

Претседател на училишниот одбор:

Нухи Садику

Директор на училиштето:

Кујтим Касами

Датум на претходна интегрална евалуација:

28-30.09.2016 година

Адреса на училиштето:

с.Стрелци
www. shfqmiltogurra.edu.mk

Телефон:

045 256 616

Факс:

045 256 616

e-mail:

milto.gurra@yahoo.com

оценка од интегрална евалуација

2,51 добро

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 и 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
Согласно Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат и
Законот за Просветна инспекција од 14 до 16 октомври 2019 година, тим од тројца државни
просветни инспектори спроведоа интегрална евалуација во работата на ЦОУ„Милто Гурра “
Стрелци.
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
ЦОУ„Милто Гурра “ Стрелци е добро (2,51).
Вo ЦОУ „Милто Гурра“ с.Стрелци се применуваат наставните планови и програми за
основно деветгодишно образование изготвени од Бирото за развој на образованието а
донесени 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 само на првата родителска
средба и преку брошура што ја нуди училиштето.
Во целост се применува постапката за избор на наставните предмети преку
спроведени анкети. Од посетата на часови и увидот во оперативните планирања за
наставниот час е воочено дека најголем дел од наставниците планираат форми, методи и
техники на работа кои обезбедуваат интерактивност во наставата.
Во училиштето нема запишани деца во редовна настава а кои се со посебни образовни
потреби но училиштето има идентификувано деца со потешкотии во учењето.
Директорот има формирано училишен инклузивен тим.
Во однос на интегрираните содржини, од различни предмети констатирано е дека
многу мал број наставници одржуваат часови со интегрирани содржини од различни
предмети и области, најчесто во одделенска настава.
Мал број на ученици земаат учество во слободните ученички активности и учествуваат
на општински и регионални натпревари со помош и подршка на училиштето.
Училиштето е вклучено во Проектот за меѓуетничка интеграција и соработка со ООУ
„Д-р Владимир Полежиноски“ Кичево и ООУ „Кочо Рацин“ од општина Могила и
спроведува разни активности.
Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците по пол и по сите
наставни предмети за сите квалификациони периоди и се прават споредбени анализи на
постигањата на учениците во последните три учебни години.
Во училиштето континуирано се следи редовноста на учениците, се анализираат
причините за отсуство од наставата и се превземаат мерки за подобрување на редовноста
на учениците.
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Училиштето на наставниците им обезбедува учество на семинари и разни обуки во
соработка со Бирото за развој на образованието и им дава инструктивна помош на
наставниците-приправници од страна на назначените наставници-ментори.
За реализација на наставните планови и програми сите наставници имаат изготвено
годишни-глобални, тематски планирања и дневни-оперативни планови за час.
Планирањата на наставниците ги содржат неопходните елементи за успешна
реализација на наставата.
Дополнителната и додатната настава се реализираат согласно планирањата,
афинитетите и потребите на учениците.
Во училиштето има регистриран спортски клуб.
Во централното училиште и во подрачните училишта има стабилна интернет конекција
и сите наставници планираат информатичко комуникациска технологија при реализација на
наставата.
Училиштето ги применува позитивните законски и подзаконски прописи што го
регулираат оценувањето на учениците и редовно и навремено ги известува родителите за
напредокот на нивните деца.
Просторот за изведување на воспитно образовниот процес е безбеден.
Во училиштето има донесено Оперативен план за заштита и спасување.
Нема наставен кадар обучен за давање на прва помош на учениците.
Учениците навремено и целосно се информирани за сите работи што се од нивен
непосреден интерес но недоволно учествуваат во донесување на одлуки.
Хигиената во училиштето и санитарните јазли е добра.
Во училиштето во стручната служба вработен е само педагог и несоодветно вработен
дефектолог.
Има кодекс на однесување за учениците, наставниците и родителите во кои се дадени
основните правила на однесување на сите структури во училиштето.
Училишниот одбор во ЦОУ „Милто Гурра“ – Стрелци е конституиран согласно Законот
за основно образование и Статутот на училиштето.
Целите на училиштето се јасно истакнати во Годишна програма заведена под бр.03177/2 од 29.08.2019 година.
Училиштето има изработено Самоевалуацијата во 2019 година (бр.03-31/2 од
31.01.2019 година), а за периодот од 2017-2020 година има изработено Програма за развој
на училиштето заведена под бр.03-147/2 од 16.09.2017 година.
Директорот на училиштето има поддршка од наставниците, родителите, учениците и
локалната заедница. Работи тимски и успешно раководи со промените.
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