РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Државен просветен инспекторат
Број. 09-40/5
31.12.2019
Делчево

ООУ„Св.Климент Охридски “ - Делчево
Конечен извештај од извршена интегрална евалуација
Датум на интегрална евалуација:

Од 30.09 до 02.10.2019 година

Број на извештај:

9/2/2019

Раководител на инспекциски тим:

Сашко Ефтимовски

Вид на училиштето:

Основно

Подрачни училишта

5

Основач на училиштето:

Општина Делчево

Наставен јазик:

Македонски

Број на ученици:

507

Полова структура на ученици:

Машки: 248

Број на наставници:

86

Претседател на Училишен одбор:

Ванчо Стојмирски

Директор на училиштето:

Горан Димитровски

Датум на претходна интегрална евалуација:

28, 29 и 30.09.2016

Адреса на училиштето:

Бул. Методи Митевски Брицо бб.

Телефон:

033 410 920

Факс:

033 410 920

e-mail:

svklohridskidelcevo@yahoo.com

Оценка ИЕ

2,75 добро

Женски: 259

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 и 145/2015) и Правилникот за
начинот и постапката за вршење на инспекциски надзор на просветната инспекција („Сл.
весник на РМ“ број 86/2006)

___________________________________________________________________________________________
Државен просветен инспекторат

Интегрална евалуација: ООУ„Св. Климент Охридски“- Делчево

30.09 - 02.10. 2019 година

Резиме
Согласно Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат и
Законот за Просветна инспекција од 30 септември до 02 октомври 2019 година, тим од
тројца државни просветни инспектори спроведоа интегрална евалуација за работата на
ООУ„Св. Климент Охридски“- Делчево.
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 за време на престојот во училиштето, тимот од државни просветни инспектори
констатира дека работата во ООУ„Св. Климент Охридски“- Делчево, е добра - 2,75.
Воспитно образовната работа во училиштето се организира и остварува според
наставните планови и програми за основно образование, кои на предлог на Биро за
развој на образование, ги утврдува министерот за образование и наука.
Родителите се запознаваат со наставните планови и програми на првата родителска
средба.
Во училиштето се реализира настава за ученици со посебни образовни потреби. За
вкупно 8 ученици од прво до деветто одделение формирани се пет посебни паралелки –
една комбинирана од прво до петто одделение со двајца ученици и пет ученици во четири
паралелки од шесто до деветто одделение. Сите ученици се со наод и мислење од
Комисија за категоризација. Наставата за учениците во посебните паралелки се
реализира согласно наставниот план и програма од I до IX одделение за ученици со
пречки во психичкиот развој. Со инклузија во редовната настава се вклучени тројца
ученици
Училиштето организира продолжен престој за учениците од прво до трето одделение,
за што има обезбедено и согласност од МОН во минатата учебна година. Во оваа година
има над 30 ученици во продолжен престој.
Постапката за изборни предмети се почитува во целост, доследно според потребите
на учениците. Во училиштето има воспоставена процедура за избор на еден предмет
преку анкетирање на родителите од листата на предмети. Изборот на предмети е според
наставниот план и програма. Во оваа учебна година не се изучува изборниот предмет
Творештво, бидејќи немало доволен број на родители кои се изјасниле позитивно на
спроведената анкета. Во училиштето се изготвува извештај од спроведената анкета на
родителите за изборните предмети кои ќе се изучуваат во наредната учебна година.
Постапката за избор е транспарентна.
Со Годишната програма за работа на училиштето се планираат воннаставни
активности: ученичките натпревари, активности на ученичката заедница, општествено
корисна и хуманитарна работа, ученичките екскурзии и слободните ученички активности.
Учениците во воннаставните активности се вклучуваат по сопствена желба и интерес.
Училиштето учествува во манифестации и настани организирани од општината како и
на регионални настани.
Училиштето има регистрирано училишен спортски клуб „Климент Охридски Делчево“
(со дел. бр.30920140003250 од 26.12.2014 година) кој е вклучен во системите на
натпревари кои ги организира Федерацијата на училишни спортови на Македонија
(потврда од ФУСМ 03-10 од 27.01.2015).
Училиштето прибира податоци за постигањата на учениците и изготвува полугодишни
и годишни извештаи, во кои се дадени податоци за постигањата на учениците по пол,
етничка припадност и наставни предмети.
Постигањата на учениците (8 осум) во паралелките со посебни образовни потреби, се
следат индивидуално од страна на училишниот дефектолог од I до V одделение и
предметните наставници кои реализираат настава од VI до IX одделение. Во учебната
2019/2020 година, во редовната настава, вклучени се 3 ученици со посебни образовни.
Во учебната 2019/2020 година, идентификувани се 5 ученици со потешкотии во
учењето, но од разговорот со наставниците, констатирано е дека бројот на ученици е
поголем.
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Во учебната 2018/2019 година, од страна на психологот, отпочната е постапка за
советување на родители, по основ на негативна оценка по три или повеќе предмети, но
истата завршила само со индивидуални средби со родителите.
Училиштето нема податоци за реализирани советувања на родители и ученици и во
учебните 2016/17 година и 2017/2018 година, односно во полугодишните и годишните
извештаи за последните три учебни години нема податоци за реализирани советувања.
Учениците, со помош и поддршка од училиштето и наставниците, учествуваат на
натпревари кои се организираат на општинско, регионално и државно ниво.
Во учебната 2018/2019 година, ученици учествувале на општински и државни
натпревари по македонски јазик, англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
италијански јазик, математика, природни науки, географија, биологија, физика, хемија,
музичко образование и спортски натпревари (ракомет, кошарка, футсал), на кои имаат
освоени прво, второ и трето место или учениците биле наградени со пофалница.
Во училиштето се прогласува ученик на генерацијата, согласно дадени критериуми во
Правилникот за видовите пофалби и награди на учениците, (бр.01-461/1 од 07.07.2016
година), кој се наградува со награда обезбедена од училиштето.
Училиштето ги опфаќа учениците од градот согласно реонизацијата на општината и
населените места с. Разловци, с.Тработивиште, с. Вирче, с. Град и с.Стамер.
Училиштето врши упис и на ученици кои согласно реонизацијата припаѓаат на друго
училиште.
Во последните три учебни години, нема ученици кои на крајот од учебната година, со
една или две слаби се упатени на дополнителна настава или поправен испит.
Во училиштето има утврдени процедури за поддршка и следење на планирањето на
наставата од страна на стручната служба и директорот. Кај најголем број наставници
планирањата ги содржат неопходните елементи за успешна организација и реализација
на наставата.
Распоредот на часови за предметна настава го изготвува наставник по информатика
преку компјутерска програма.
Поголем број од наставниците ја реализираат наставата применувајќи различни
наставни форми и методи, техники на учење, техники на оценување и расположливи
нагледни средства. Наставниците работат со учениците индивидуално, во група, во
парови или со целата паралелка.
Најголем број од наставниците се обучени за употреба на ИКТ и нови образовни
технологии во наставата, но реализација на ИКТ на наставните часови е отежната поради
малиот број на функционални компјутери во училиштето.
Училиштето има формирано Училишен инклузивен тим. Тимот има изработено
програма за работа за инклузија на деца со посебни образовни потреби. За секој ученик,
со однапред добиена согласност од родителот, се изготвува индивидуален образовен
план. Од минатата учебна година училиштето има ангажирано 5 образовни асистенти кои
работат со 5 ученика кои се инклузирани во редовна настава. Дел од наставниците кои
работат според индивидуален образовен план не водат уредна документација за
работата со учениците и не се врши евалуација на индивидуален образовен план.
Мал број од наставниците користат разновидни инструменти и методи за оценување.
Оценувањето е јавно, образложено и транспарентно. Не се врши евалуација на
постигањата кај учениците со посебни образовни потреби. Потребна е дополнителна
обука и поддршка во планирањето, реализацијата и оценувањето на ИОП, но и зајакнато
следење на работата со учениците со посебни образовни потреби.
Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на
нивните деца и доследно го применува.
Инфраструктурата во училишната зграда во централното училиште и училишните
згради во с.Разловци, с.Стамер, с. Град и с. Вирче се безбедни и не претставуваат
потенцијална опасност од повреда на учениците. Дел од вториот кат во училишната
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зграда во с.Тработивиште е ограден и забранет за движење на учениците и вработените,
поради штети предизвикани со опожарување.
Пристапот во училишните згради е прилагоден на потребите на лица со телесни
пречки во развојот.
Шест наставници од училиштето имаат посетувано обука за давање на прва помош на
ученици и вработени при несреќни случаи,
Училиштето има интерен акт за постапување во случај на елементарни непогоди, План
за заштита и спасување, бр.01-283/1 од 07.05.2019 година и Мислење од дирекцијата за
заштита и спасување - Делчево, бр.09-53/2 од 13.05.2019 година. Вежба за напуштање на
училишната зграда при симулација на пожар е спроведена на 29 мај 2019 година. Во
училишната зграда е означен правецот на движење на учениците и вработените во случај
на елементарна непогода и поставена е шема за евакуација.
Хигиената во училишните простории и ходниците е добра. Хигиената во спортската
сала е многу добра. Потребно е подобрување на хигиената во ПУ во с. Тработивиште.
Во училиштето, два пати во тековната година се врши дезинфекција, дезинсекција и
дератизација (ДДД). Последна дезинфекција, дезинсекција и дератизација е извршена на
30.05.2019 година од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.
Во состав на Годишната програма за работа на училиштето е и грижата за здравјето на
учениците, во која се планираат редовните активности (вакцинации, систематски
прегледи), но и предавања за здрав развој, здрава храна, хронични болести итн.
Согласно календарот за здравствена заштита на учениците, се организираат редовни
систематски и стоматолошки прегледи и вакцини за учениците од страна на Здравствен
дом Делчево.
За наставниот кадар, на почетокот на секоја учебна година се вршат санитарни
прегледи, за кои прегледи се водат санитарни книшки. Се вршат и редовни систематски
прегледи, за кои прегледи училиштето добива повратна информација за работната
способност на вработените.
Училиштето реализира активности за професионална ориентација на учениците од
деветто одделение. Психологот спроведува
тест за лична самопроценка на
способностите на учениците.
Училишната клима и односите помеѓу учесниците во воспитно-образовниот процес во
училиштето се добри. Најголем број од наставниците уживаат респект кај родителите и
придонесуваат за целосна афирмација на училиштето. Училиштето има донесено
Кодекси за однесување на учениците, наставниците и родителите со кој се регулирани
правилата на однесување во училиштето. Училиштето нема пишани процедури за
постапување во случај на кршење на правилата од страна на родителите.
Резултатите од постигањата на учениците се внесуваат во полугодишните
и
годишните извештаи на училиштето.
Групните и поединечните постигања на учениците се промовираат во рамките на
училиштето, на патрониот празник, преку училишниот весник „Изгрев“.
Во рамки на проектот “Меѓуетничка интеграција во образованието“, училиштето има
партнер училиште, ОУ,,Толи Зордумис“ – Куманово, но немаат заеднички активности во
последните две години.
Родителите во работата на училиштето се вклучуваат преку формалните законски
форми - Совет на родители и Училишен одбор.
Училиштето е активно вклучено во животот на локалната заедница преку
спроведување на заеднички проекти и организирање и учество на настани од интерес на
зедницата.
Воспитно-образовната дејност училиштето ја реализира во две училишни згради во
Делчево, и по една училишна зграда во подрачните училишта во: с. Стамер, с. Град, с.
Вирче, с. Тработивиште и с. Разловци.
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Училишна зграда во Делчево е составена од два дела - стар и нов, кои се споени во
една функционална целина.
Наставниот процес во училиштето го реализираат: 33 наставници во одделенска
настава, 53 наставници во предметна настава, или вкупно 86 наставници (59-високо и 27вишо образование). Во оваа учебна година има еден наставник-приправник и за него е
обезбеден ментор кој има изработена програма за работа со наставникот.
Нема несоодветни наставници.
Сите наставници кои предаваат во предметна настава за ученици со посебни
образовни потреби немаат дефектолошка доквалификација, освен еден наставник по
географија.
Училишниот одбор е конституиран во согласност со последните измени на Законот за
основно образование и брои седум члена. Сите членови на Училишен одбор – од редот
на наставниците, локалната самоуправа и Совет на родители се со легитимни мандати.
Училишниот одбор има Деловник за работа (бр.02-158/2 од 26.02.2014) и Годишна
програма за работа за учебната 2018/19 година. Деловникот за работа на УО е потребно
да се усогласи со новиот Закон за основно образование
Училиштето обезбедува согласност за прием на наставен кадар на определено време
и за формирање на паралелки со помал број на ученици од Градоначалникот и од Совет
на општина. За оваа учебна година согласностите се со бр. 23-1579/1 од 26.08.2019
година и бр.09-1265/1 од 08.07.2019 година.
Директорот на училиштето е именуван за вршител на должноста директор со Решение
бр.08-1313/1 од 07.11.2017, а за директор на училиштето со четиригодишен мандат е
избран со Решение бр.08-783/2 од 04.05.2018, од Градоначалник на општина Делчево.
Директорот обезбедува целосна подршка за организирање на обуки и семинари за
наставниците во училиштето, но и нивно финансирање кога обуките се надвор од
општината. Исто така директорот обезбедува целосна подршка за организацијата на
воннаставните активности за учениците,
првенствено за учествата на спортски
натпревари и натпревари по наставни предмети.
Училиштето има изготвено Самоевалуација со бр. 02-578/2 од 21.09.2018 година и
Програма за развој со бр.02-495/4 од 27.08.2018 година, за развоен период од 2018-2022
година.
.
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