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Теми

Tим:
Авета Вејсели – координатор
Дитурије Сулејмани – подкоординатор
Блерим Троли – член
Арјета Рамадани – член
Нуран Лимани - член
4.1. Севкупна грижа за учениците

 4.1.1. Заштита од физички повреди и елементарни непогоди

Училишниот простор е безбеден за изведување настава. Училиштето има
пропишани мерки и активности за безбедност на учениците во текот на
наставата во училишната зграда и училишниот двор. Инфраструктурата во
училиштето (мебелот, скалите, подовите, покривот, прозорците, струјните места,
дворот, итн.) се безбедни и не претставуваат потенцијална опасност од повреди
на учениците. Во училиштето има вработени со вештини за давање прва помош
на ученици при несреќни случаи во училиштето,од страна на црвен крст се
држеше обука за еволуација на учениците во сучај на пожар и поплава но има
потреба од дополнителна обука. Училиштето има интерен акт за постапување во
случај на елементарни непогоди, но не изведува симулации,во сите ходници на
училиштето е ставено прибор за прва помош за во случај на пожар,поплава и
други елементарни непогоди.
 4.1.2. Превенција од насилство

Училиштето има пишан документ во кој се дефинирани сите облици на
однесување на децата и возрасните, што се сметаат за психичко и физичко
насилство. Нашето училишта секоја година соработува со Петтата полициска
станица, од каде често доаѓаат стручни лица и држат предавања за насилното
однесување на учениците во училиштето и надвор од него и превенцијата од
насилство.Во училиштето се санкционира секаков облик на насилство,
манифестиран од страна на возрасните и учениците и се применуваат
механизми за постапување и справување со евентуална појава на различните
облици на насилство. Вработените имаат разбирање за процесот на заштита
на детето, но потребна е нивно дополнително обучување. Тие внимателно им
приоѓаат на потребите на децата, но не секогаш ги земаат предвид нивните
права, приватност и достоинство.училиштето има вработено осигурување за
спречување на физичко насилство кон учениците и вработените.
 4.1.3. Заштита од пушење, алкохол и дрога

Во нашето училиште има забрана за пушење, консумирање алкохол и
дистрибуција и консумирање наркотични супстанции, што подразбира дека во
училиштето не се пуши, не се доаѓа во алкохолизирана состојба и не се
консумира алкохол и не се дистрибуираат и користат наркотични супстанции.
Класните раководители на класниот час држат предавања за штетноста и
последиците од пушењето, алкохолот и примената на наркотичните средства. Во
седмо одделение се реализирана содржината: Штетноста од алкохолот,
пушењето и дрогата. Исто така со учениците се работат проекти на оваа тема,
при чија изработка учениците и самите доаѓаат до факти кои ги потврдуваат
штетните последици од нивната примена и на тој начин се влијае на нивната
свест. Низ ходниците на училисштето висат плакати со пораки за
предупредување и со начини на превентива од овие појави...
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Евиденција на ученици со посебни
потреби

 4.1.4. Квалитет на достапна храна

-

Училиштето не врши достава на храна за учениците внатре во
училиште,нема кујна која е многу потребна за заштита на здравјето на
учениците.

 4.1.5. Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот

Училиштето редовно води евиденција за учениците со телесни и психички пречки
во развојот,
истите ги евидентира и категоризира според соодветната
документација. Во учебната 2017/1018 бројот на евидентирани ученици со
телесни и психички пречкие:1 со комбинирани пречки во психомоторниот развој,
1 со даун синдром, 1 со епилепсија и 3 со телесни пречки. со лесна и умерена
интелектуална попреченост и со тешка или длабока интелектуална попреченост
ги има повеќе деца кои до поднеле документ со дијагноза и не се евидентирани.
Во учебната 2018/2019 година освен претходно наброените има уште 1 ученик
со епилепсија и мускулна дистрофија и 1 со церебрална парализа.
Пристапот во училиштето е приспособен на потребите на учениците со телесни
пречки во развојот. Просторот во ходниците и во училниците овозможува нивно
движење, а постои и посебен тоалет што е достапен за нивна употреб но има
уште некои работи што недостасуваат и потребна е обука за наставниците кои
им предаваат на овие ученици.
 4.1.6. Грижа за учениците од социјално загрозени семејства

Училиштето прави секакви напори да им се помогне на социјално загрозените
семејства. Соработувајќи со родителите, локалната заедница, хуманитарните
организации и преку нивни донации, неколку пати е поделена помош од облека
и училишен прибор. Во 16.11.2018НО “Калири и Миресисе” донираше облека за
50 ученици.
4.2. Здравје
 4.2.1. Хигиена и заштита од болести

Годишна план – програма
2017/2018- 02-307/2
2018/2019 – 02-307/2
План и програма за здравствена
заштита и здравствено воспитување

Годишни извештаи за работата на
училиштето за учебните години:
- 2017/2018 бр: 02-364/1 од 28.06.2018
- 2018/2019 бр: 02-371/1 од 15.07.2019

Одделни содржини и активности што се поврзани за здравјето на учениците се
опфатени со наставните содржини. На часовите на одделенските раководители
се реализирани содржини од областа на грижата за ученичкото здравје.
Грижата за здравјето на учениците училиштето ја остварува на ниво на
училиште и во соработка со други институции и се одвива преку неколку
подрачја:
Предавања: (за општата и личната хигиена на учениците, како да се
заштитиме од заразни болести, одржување на забите, штетноста на
алкохолот, никотинот и дрогата).
За учениците од I до IX одд. Медицинскиот центар – Школски диспанзер
извршил лекарски прегледи: (систематски прегледи, вакцинации и
ревакцинации на учениците). Стоматолошката амбуланта исто така
извршила систематски прегледи на учениците и превзела мерки за заштита
на ученичкото здравје.
Лична хигиена и хигиенски услови ( хигиена на училниците, на училиштето,
санитарниот чвор за која се грижат сите вработени и учениците;
дезинфекција, дератизација и др.).

На часовите на одделенскиот раководител се организирале содржини од областа
на грижата на ученичкото здравје и тоа: Во петтите одделениа се реализирани
содржините: Општа и лична хигиена на учениците, Заштита на човековата
средина, Активен зимски одмор –читање, спортување, и помош во семејството.
Во шесто одделение се реализирани содржини: Заштита на човековата средина
– однос за време на екскурзии и излети, Хигиената и здравјето огледало на
културата, Правилно користење на зимскиот одмор. Во седмо одделение се
реализирани содржините: Заштита на човековата средина – однос за време на
екскурзии и излети, Штетноста од алкохолот, пушењето и дрогата. Во осмо
одделение се реализирани содржините: Лична и општа хигиена – грижа за
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нејзино одржување, Спортувањето – услов за добро здравје и убав изглед,
Заштита на човековата средина – одржување на зеленилото.
План на активности на Еко училиште за
Еко стандард 1, 2, 3 и 4
Планот на активности опфаќа проектни актвивности, предавања и презентации
за здрава средина во училиштето после часовите и за време на додатна настава
и секциите во текот на целата учебна година. Исто така предвидено е
формирање на еко патроли и селектирање и складирање на отпадот после
часовите и за време на одморите во текот на целата учебна година. Собраниот
пластичен материјал се разменува за течен сапун со фирмата “Пако Мак“.
Во ноември 2018 година нашето училиште е добитник на Интернационален
сертификат за Еко училиште наградено со Зеленото знаме за особена
посветеност во работата со програмата Еко училиште за извонредни
достигнувања во едукацијата за одржлив развој и еколошки менаџмент и
постојано подобрување на активностите од областа на заштитата на животната
средина во училиштето и пошироката заедница.
 4.2.2. Грижа за учениците со здравствени проблеми

Одделенскиот/класниот раководител или предметниот наставник редовно водат
евиденција за учениците кои заради хронично заболување или посериозни
повреди подолго време отсуствуваат од редовната настава и за истата ја
известуваат стручната служба. Процедурите се спроведуваат во практиката на
иницијатива на одделенскиот/класниот раководител или предметниот наставник,
во соработка со родителите и/или другите релевантни институции (на пример,
здравствените установи и центарот за социјална работа).

4.3. Советодавна помош за
понатамошно образование на
учениците

 4.3.1. Давање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно

Годишна план – програма
XI.8.1. Програма за работа на психолог.
- Записници за спреоведена
професионална ориентација од
учебните години:

Училиштето редовно спроведува професионална ориентација и советување на
учениците од IX оддление, преку информирање на учениците, родителите и
класните раководители за средните училишта во Скопје и Македонија и за сите
струки кои им се достапни. Се организираат презентации на средните училишта
за учениците од IX одд. се информираат за конкурсот за упис, за презентациите
вон училиштето. прават анкети за стручна определба и се организираат и следат
презентации на средните училишта.

2017/2018 бр: 02-364/1 од 28.06.2018
- 2018/2019 бр: 02-371/1 од 15.07.2019

образование, доусовршување или вработување.

 4.3.2. Грижа за учениците со емоционални потешкотии

Евиденција на ученици кај стручната
служба

Од увидот во евиденцијата кај стручната служба утврдивме дека:
- Стручната служба редовно води евиденција за учениците кои имаат различни
потешкотии во развојот ( на пр. семејно насилство, семејна негрижа, развод на
родителите, болест во семејството, постконфликтни трауми), во адаптацијата и
учењето, а за оние ученици кај кои потешкотиите се континуирани и
долготрајни се евидентира состојбата на тие ученици и нивнотот однесување.
Од увидот во списоците заклучивме дека:
-

Списоците на ученици со 3 и повеќе
слаби оценки на крајот на секое
тромесечие и полугодие од учебните
години:
- 2017/2018
- 2018/2019

Во училиштето редовно се води евиденција од страна на стручната
служба за учениците кои имаат 3 и повеќе слаби оценки ,и се
превземаат мерки како можаат да ги поправаат истите.

Од увидот во списоците заклучивме дека:
Во училиштето редовно се води евиденција од страна на стручната
служба за учениците кои не ја посетуваат редовно наставата, што е
основа за превземање натамошни мерки.
Ученици со десет неоправдани или 100 оправдани изостаноци не се
евидентирани во полугодието на 2017/2018 учебна година.
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Списоците на ученици со многу
изостаноци на крајот на секое
тромесечие и полугодие од учебните
години:
- 2017/2018
- 2018/2019

Списоците на ученици со 3 и повеќе
слаби оценки на крајот на секое
тромесечие и полугодие од учебните
години:
- 2017/2018
- 2018/2019

-

Во учебната 2027/2018 година бројот на изостаноци е 4740
Оправдани:4049
Неоправдани:691
Ученици со десет неоправдани или 100 оправдани изостаноци не се
евидентирани во полугодието на 2018/2019 учебна година
-Во учебната2018/2019 година бројот на изостаноци е 8005.
оправдани: 6811
неоправдани: 1194

Од увидот во списоците заклучивме дека:
Во училиштето редовно се води евиденција од страна на стручната
служба за учениците кои имаат потешкотии во учењето, по што се
преземаат мерки за понатамошно надминување.

Извештај за текот на одвивање на
родителските советувања
За родителите на учениците со несоодветно однесување, со 10 неоправдани и
100 оправдани изостаноци, како и ученици со 3 и повеќе слаби оценки се
организираат родителски советувања. За учебната 2017\2018година, се одржани
средби со родители, додека за учебната 2018/2019 година, се одржани исто така
средби на кои се повикани родители. Со нив е разговарано за проблемите со кои
се соочува училиштето, а исто така Ha тие дадени се совети за надминување на
проблемите предизвикани од нивните деца.

4.4. Следење на напредокот

 4.4.1. Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците

Наставниците водат целосна евиденција за постигањата, редовноста и
поведението на секој ученик/ученичка, како и за неговиот/нејзиниот
интелектуален, социјален и емоционален развој. Постои соработка меѓу
раководниот кадар, стручната служба, класните/предметните наставници и
родителите за постигањата на учениците.
Наставниците подготвуваат редовни извештаи и анализи, по квартали, за
својата паралелка врз основа на индивидуалните евиденции за учениците.
Подготвените извештаи и анализи според паралелки се доставуваат на увид на
стручната служба и раководниот кадар и се целосно достапни за сите други
наставници, за родителите и за самите ученици. Резултатите од анализите се
користат за подобрување на воспитно-образовниот процес.
Годишни извештаи за работата на
училиштето за учебните години:
- 2017/2018 бр: 02-364/1 од 28.06.2018
- 2018/2019 бр: 02-371/1 од 15.07.2019

 4.4.2. Анализа на напредокот на учениците по паралелки

Барани се информации за тоа како се следи напредокот на учениците по
паралелки и утврдено е следното:










Во училиштето редовно функционираат одделенските заедници кои
oдржуваат многу средби на кои се разгледува успехот, дисциплината,
редовноста на учениците, анализа на постигнатите резултати, давање
на насоки за рационално користење на слободното време итн.
Во рамките на училиштето се организираат голем број ученички посети и
предвидените ексурзии.
Во текот на годината се следи, анализира, проценува квалитетот и
резултатите на наставата и воннаставните активности.
Училиштето учестувало на голем број натпревари (градски, општински,
регионални, републички) при што во трајната документација се
запишуваат имињата на учениците кои постигнале високи резултати на
натпреварите.
За следење и вреднување биле користени посети на час, евидентни
листови, бројни податоци од педагошката документација, табеларни
прегледи, статистички податоци, истражувања, анкети, работилници
Одделенските раководители ги следеле постигнувањата и развојот на
учениците,
правеле
споредбени
анализи
меѓу
паралелките,
соработувале со стручната служба и директорот, како и со родителите и
другите наставници кои редовно ги информирале за постигнувањата и
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проблемите на учениците, воделе индивидуални разговори со учениците
и родителите за нивниот успех.
На состаноците на стручните активи идентификувани се талентираните
ученици, учениците со послаби постигнувања и учениците со посебни
потреби за адекватна реализација на слободните активности,
советувања и размена на искуства.
Стручната служба успешно реализирале повеќе програмски активности
како: следење и наблудување при упис на деца во одделенска настава;
следење на адаптација на учениците во прво одделение; за
професионална ориентација; воделе сметка за правилна водење на
педагошката документација; учествувале на разни семинари;
изготвувале тромесечни, полугодишни и годишни извештаи.

Барани се информации за тоа како се следи напредокот на учениците по
паралелки и утврдено е следното:
 На крајот на секое прво тромесечие, полугодие, второ тромесечие и крај
на година од страна на стручната служба се изготвуваат извештаи со
анализа на успехот и поведението на учениците по паралелки.

Записници од оджаните состаноци на
одделенскиот совет во учебните
години:
-2017/2018 од 10.11.2017, 10.01.2018,
03.04.2018 , 11.06.2018
-2018/2019 од 06.11.2018, 14.01.2019,
03.04.2019, 11.06.2019

Записници од одржаните состаноци на
Наставничкиот совет во учебните
години:
-2017/2018 од 18.08.2017, 16.11.2017,
18.01.2018, 12.04.2018.
-2018/2019 од 23.08.2018 , 14.11.2018 ,
18.01.2019 , 10.04.2019, 18.06.2019

Записници од одржани состаноци на
Училишниот одбор во учебните години:
-2017/2018 од 31.01.2017, 16.02.2017,
24.07.2017, 20.11.2017, 07.12.2017,
29.12.2017, 29.01.2018, 15.02.2018,
30.03.2018, 24.04.2018, 26.07.2018.
-2018/2019 од 28.08.2018, 17.01.2018,
30.01.2019, 21.02.2019, 23.05.2019,
20.06.2019, 15.07.2019, 01.10.2019,
15.11.2019

Барани се информации за активностите и проблемите со кои се справува
одделенскиот совет, како и за неговата ажурност и утврдено е следното:

Одржувани се по 4 седници на одделенски совет на кои се разгледани
успехот и поведението на учениците, предложени се педагошки мерки и
изнајдени се мерки за подобрување на успехот и поведението на
учениците, предложени се новини и теми за предавања со кои би се
унапредило здравјето на учениците.

Презентирани се резултатите од анкетирање за професионалната
ориентација и барани се начини за поактивна соработка со родителите.

Барани се информации на кои теми се разговара на наставничкиот совет, со кои
пробеми се справува, неговата ажурност и колку редовно одржува состаноци и
утврденои е следното:

За учебна година 2017 – 2018 и 2018-2019 Наставничкиот совет одржал
5 седници, на кои се разгледувал успехот и поведението на учениците,
изрекувани се педагошки мерки, расправано е за изнаоѓање на
поефективни мерки за заштита од надворешни лица.

Барани се информации на кои теми се разговара на Училишниот одбор, со кои
проблеми се справува и колку редовно одржува состаноци и утврдено е
следното:

Во споменатите учебни години, Училишниот одбор одржал по 20
седници годишно на кои е разговарано за успехот и поведението на
учениците, проблемите со кои тие се соочуваат и мерките за
подобрување на успехот, редовноста и поведението, како и за
унапредување на нивниот развој.
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Самоевалуација на училиштето: ОУ ”25 Maj” – Скопје

Подрачје: Поддршка на учениците

Собирање на податоци (пр. интервју, анкети, набљудувања...)
Методи:
Учество:
Собрани информации

Анкета со
родители

Анкетирани се
вкупно 10
родители

Со извршената анкета е побарано мислење од 10 родители од прво до деветто
одделение. Анкетата беше составена од 4 прашања од кои 3 се со 4 нивоа на
согласување, додека едно прашање е со заокружување на понудените опции. Со
анкетата побаравме информации за тоа колку се родителите информирани од
страна наставниците за поведението на нивните деца, за тоа колку се одговорни
вработените во училиштето при заштита на правата, приватноста и интегритетот на
учениците, за тоа кому му се обраќаат доколку нивното дете има проблем во
училиштето и за тоа колку се задоволни родителите од училиштето при изборот на
понатамошното образование. Од анализата е утврдено следното:

95% од родителите одговориле дека многу добро се информирани од
страна на наставникот за поведението на нивното дете.


75% од родителите сметаат дека вработените во училиштето се многу
добри при заштитата на правата, приватноста и интегритетот на учениците,
додека 25% сметаат дека се добри во почитувањето на правата,
приватноста и интегритетот на учениците.



98% од родителите се обраќаат кај класниот раководител доколку нивното
дете има некој проблем во училиштето.
80% од родителите сметаат дека училиштето многу добро им помага на
учениците при изборот на понатамошното образование, додека 20%
сметаат дека училиштето тоа добро го прави. Ниту еден родител не смета
дека училиштето недоволно им помага на учениците при изборот на
понатамошното образование.



Анкета со
наставници

Анкетирани се
вкупно
наставници

Анкетирани 20 наставника од четврто до деветто одделение. Анкетата содржи 12
прашања од кои 2 прашања се со заокружување на дадените опции, 6 со пет
степени на согласување, додека 4 прашања се со описен одговор. Наставниците
требаше да одговорат на прашања за општата грижа за учениците, здравјето,
соодветната помош што им се пружа за понатамошното школување и за следење
на нивниот напредок.

На прашањето што треба да се преземе од страна на училиштето за
подобра заштита и грижа на учениците (осветлување, греење, хигиена,
инвентар итн) 30% од анкетираните наставници сметаат дека хигиената во
училиштето треба да биде на повисоко ниво особено во тоалетите и дека
за тоа е потребен поголем број на вработени хигиеничари, додека 20% од
анкетираните наставници сметаат дека треба да се подобри состојбата на
училишниот инвентар.


На прашањето за тоа кои според нив се сметаат за ученици со посебни
потреби 65% од анкетираните наставници одговориле дека според нив
ученици со посебни потреби се тие кои имаат проблеми со говорот,
комуникацијата и кои се со ограничени ментални, физички и психички
способности. 35% од анкетираните наставници одговориле дека според нив
ученици со посебни потреби се тие кои имаат Даунов Синдром.



На прашањето кој во училиштето нуди советодавна помош на учениците
кои се соочуваат со одредени проблеми 100% од анкетираните наставници
сметаат дека таква помош даваат самите наставници, психологот и
педагогот на училиштето.



На прашањето за какви семинари и обуки имаат наставниците потреба за
поефикасна работа во училиштето сите наставници сметаат дека имаат
потреба од сите семинари и обуки кои имаат за цел да го подигнат
квалитетот на образовниот процес.



На прашањето дали ги познаваат емоционалните, физичките и социјалните
проблеми на учениците 80% од анкетираните наставници се изјасниле дека
целосно ги познаваат, додека 20% дека делумно ги познаваат.
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Анкета со
ученици

Анкетирани се
вкупно 50
ученици



На прашањето дали училиштето се грижи за учениците со посебни потреби
60% од анкетираните наставници сметаат дека училиштето се грижи за
учениците со посебни потреби, 25% дека делумно се грижи, додека 15%
дека не знаат дали училиштето се грижи за учениците со посебни потреби.



На прашањето дали сите наставници кои што работат со ученици со
посебни потреби се обучени за работа со овие деца 65% од анкетираните
наставници делумно се согласуваат, по 10% целосно се согласуваат, не се
согласуваат и не знаат, додека само 10% дека целосно не се согласуваат
со оваа констатација.



На прашањето дали училиштето води евиденција за напредокот на
учениците, нивната присутност и редовност во наставата, поведението,
дисциплината и нивниот развој, 45% од анкетираните наставници сметаат
дека се води евиденција за напредокот на учениците, 55% дека се води
евиденција за присутност и редовност, 55% дека се води евиденција за
поведението и дисциплината и 55% дека се води евиденција за развојот на
учениците.



На прашањето дали оваа евиденција им се дава на наставниците,
учениците и родителите 45% од анкетираните наставници сметаат дека им
се дава на наставниците, 60% дека им се дава на учениците и 40% дека им
се дава на родителите.



На прашањето колку училиштето се грижи за здравјето, заштитата и
добросостојбата на учениците, 50% од анкетираните наставници
заокружиле оценка 5, 40%-4 и 10%-3.



На прашањето каква е соработката меѓу училиштето и родителите, 30% од
анкетираните наставници заокружиле оценка 5, исто толку оценка 4, 20%-3
и 20%-2.

Анкетирани 50 ученици од четврто до деветто одделение. Анкетата содржи 8
прашања од кои 6 прашања се со заокружување на дадените опции, 2 со четири
степени на согласување. Учениците требаше да одговорат на прашања за општата
грижа за учениците, здравјето, соодветната помош што им се пружа за
понатамошното школување и за следење на нивниот напредок.

На прашањето кои форми на санкции на насилството во училиштето се
применуваат 60% од учениците ја заокружиле првата понудена опција
(разговор со ученик), 22% ја заокружиле втората опција (разговор со
педагошката служба) и исто толку 18% се определиле за третата опција
(советувалиште со родители).


На прашањето колку се одговорни вработените во училиштето во одбрана
на правата, приватноста и интегритетот на учениците 80% од учениците
одговориле со многу добро, 12% со добро и 8% дека се делумно
задоволни.



На прашањето кому се обраќаат учениците доколку имаат некој проблем во
училиштето 97% од учениците се обраќаат на класниот раководител, 3% од
учениците се обраќаат на психологот на училиштето, додека на
директорот, заменик директорот, педагогот и родителите на се обраќаат за
одредени проблеми.



На прашањето дали следеле организирани предавања од надворешни
субјекти на тема пушење, алкохол и дрога 15 ученици или 30% заокружиле
ДА, додека 35 ученици или 70% заокружиле НЕ.



На прашањаето колку се задоволни со хигиената во:
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Училницата: 75% од учениците мислат дека хигиената е многу добра,
15% дека хигиената е добра, додека 10% се делумно задоволни.
Ходниците: 60% се многу задоволни од хигиената, 30% се определиле
за добро, додека 10% се делумно задоволни.
Тоалетите: 50% не се задоволни со хигиената, 26% дека е многу
добра, 14% од учениците мислат дека хигиената е добра и 10% се
делумно задоволни.
Школскиот двор: 95% мислат дека е многу добра, додека 5% дека е
добра. Ниту еден ученик не е незадоволен од хигиената на
училишниот двор.
На прашањето дали училиштето обезбедува јасни, точни и нови
информации околу можностите за понатамошно образование 60% од
учениците одговориле дека училиштето тоа го прави преку анкети, 20%
дека тоа се прави преку промотивни материали на училишните институции,
12% преку организирани трибини, 4% преку посета на средните училишта и
4% преку отворени денови.



На прашањето како наставниците ја следат работата на учениците: 40% од
учениците одговориле дека наставниците тоа го прават преку проектна
работа, 30% преку евиденцијата за пишување на домашната работа, 24%
преку водење на досиеа за учениците и 6% преку чек листи.



На прашањето каква евиденција водат наставниците за постигањата на
учениците во учењето: 44% од ученици мислат дека наставниците водат
дневна евиденција, 26% месечна евиденција, 20% едноседмична, 6%
полугодишна и 4% тромесечна евиденција.

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Почитуван родителу,
Екипата што работи на самоевалуацијата на училиштето,врши испитувања опфаќајќи ве и
вас во тоа, преку прашања на кои вие треба искрено да одговоритеme. Вашите мислења се
мошне значајни за нас. Анкетата е анонимна така што вашите одговори ќе бидат достапни
само за истражувачката екипа. Кај некои прашања треба да заокружите некои од дадените
одговори, додека таму каде што се дадени 4 нивоа, одбирате едно ниво и го ставате знакот X.
Доколку имате нејаснотии обратете се за помош кај класниот раководител на вашето дете.
Во кое одделение оди вашето дете/деца? Ве молиме обележете!
I□
II □
III □
IV □
V□
VI □
VII □ VIII □ IX □
IV. ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

Многу добро

Добро

Делумно
задоволува

Не задоволува

IV.1. Општа грижа за учениците
IV.1.1. Колку сте информирани од страна на
наставниците за поведението на вашето дете
во училиштето?
IV.1.2. Колку се одговорни вработените во
училиштето во заштитата на правата,
приватноста и интегритетот на учениците?
IV.1.4. Заокружете, кому се обраќате кога вашето дете има проблем во училиштето:
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а) На класниот раководител
б) на директорот на училиштето
в) на заменик-директорот на училиштето
г) на педагогот на училиштето
д) на психологот на училиштето

IV.3. Соодветна помош во понатамошното образование
IV.3.1. Колку сте задоволни 0д училиштето во
подготовката на учениците при изборот на
понатамошното школување?

АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИ
Почитувани ученици,
Екипата што работи на самоевалуацијата на училиштето,врши испитувања опфаќајќи ве и
вас во тоа, преку прашања на кои вие треба искрено да одговоритеme. Вашите мислења се
мошне значајни за нас. Анкетата е анонимна така што вашите одговори ќе бидат достапни
само за истражувачката екипа. Кај некои прашања треба да заокружите некои од дадените
одговори, додека таму каде што се дадени 4 нивоа, одбирате едно ниво и го ставате знакот X.
Доколку имате нејаснотии обратете се за помош кај класниот раководител.

IV

□

Во кое одделение одите? Ве молиме обележете!
V□
VI □
VII □
VIII □

IV. ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

Многу добро

Добро

Делумно
задоволува

IX

□

Не задоволува

IV.1. Општа грижа за учениците
IV.1.1. Заокружи кои форми на санкции на насилството се практикуваат во училиштето:
a) разговор со ученикот
б) разговор со стручната служба
в) советувалиште за родители
IV.1.2. Колку се одговорни вработените во
училиштето во заштитата на правата,
приватноста и интегритетот на учениците
IV.1.4. Заокружи кому се обраќате кога имате проблеми во училиштето:
a) на директорот на училиштето
б) на заменик-директорот на училиштето
в) на педагогот на училиштето
г) на психологот на училиштето
д) на класниот раководител
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ѓ) на родителот
IV.1.5. Дали сте следеле организирани предавања во училиштето од надворешни субјекти околу темата
пушење, алкохол и дрога?
a) Да
б) Не
IV.2. Здравје
Многу добро
Добро
Делумно
Не задоволува
IV.2.1. Колку сте задоволни цо хигиената во:
задоволува
a) училницата/ салата
б) ходниците
в) тоалетите
г) школскиот двор
IV.3. Соодветна помош во понатамошното образование
IV.3.1. Заокружи дали ви обезбедува училиштето јасни, нови и точни информации околу можностите за
понатамошното школување, преку:
a) промотивни материали од училишни институции
б) трибини
в) отворени денови
г) посета на средни училишта
д) анкети
IV.4. Следење на напредокотt
IV.4.1. Заокружи како го следи наставникот вашиот напредок во училиштето:
a) Чек-листи
б) досие
в) евидентни листови
г) евиденција за пишување на домашна задача
д) проектни задачи
IV.4.2. Заокружи како наставниците ги собираат вашите податоците за постигнувањата во учењето:
a) дневна евиденција
б) неделна евиденција
в) месечна евиденција
г) тромесечна евиденција
д) полугодична евиденција

АНКЕТА ЗА НАСТАВНИЦИ
Почитувани колеги,
Екипата што работи на самоевалуацијата на училиштето,врши испитувања опфаќајќи ве и
вас во тоа, преку прашања на кои вие треба искрено да одговоритеme. Вашите мислења се
мошне значајни за нас. Анкетата е анонимна така што вашите одговори ќе бидат достапни
само за истражувачката екипа. Кај прашањата каде има празни полиња треба да одговорите
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писмено, додека таму каде се дадени 5 опции, избирате една опција каде го ставате знакот X, и
кај оние прашања кај што треба да вреднувате, истото го правите со оценки од 1-5 (1-најниска
оценка, додека 5-највисока оценка).

IV. ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ
IV.1. Какви интервенции треба да се преземаат во училиштето за подобра заштита
(осветлување, греење, хигиена, инвентар итн)?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
IV.2. Според вас кои се ученици со посебни потреби? Набројте ги категориите на
посебни потреби кои ги знаете.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
IV.3. Кој во училиштето дава советодавна помош на учениците (за проблеми во
училиштето, за социјалните односи, емоционалните проблеми, проблемите во
пубертетот, совети за понатамошното образование итн.) и колку оваа помош е
ефикасна?
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
IV.4. За какви семинари и обуки имате потреба за поефикасна работа во училиштето?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Се
согласувам

Делумно
се
согласува
м

Не
се
согласува
м

Целосно се
согласува
м

IV.5. Дали ги познавате емоционалните,
физичките и социјалните потреби на
учениците?
IV.6. Дали училиштето се грижи за
учениците со посебни потреби?
IV.7. Дали сите наставници кои што работат
со ученици со посебни потреби се обучени за
работа со тие деца?
IV.8. Дали училиштето редовно води
евиденција за:
a) напредокот на учениците?
б) присутноста и редовноста на учениците ?
в) поведението и дисциплината
на
учениците?
г) развојот на сите на ученици?
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Не знам

IV.9. Дали оваа евиденција им се дава на:
a) наставниците?
б) учениците?
в) родителите?
IV.10. Дали родителите редовно доаѓаат во
училоште да се интересираат за напредокот
на нивните деца?
IV.11. Заокружете ја оценката, колку училиштето се грижи за здравјето, заштитата и
добросостојбата на учениците?
1
2
3
4
5
IV.12. Заокружете ја оценката, Каква е соработката меѓу училиштето и родителите?
1
2
3
4
5
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Резултати:
Клучни јаки страни:
 За грижата, благосостојбата и заштитата на учениците во ОУ 25 Мај – Скопје се грижат сите субјекти вклучени во











воспитно образовниот процес. За заштитата и безбедноста на учениците се грижи и управата, стручната служба,
техничкиот персонал, обезбедувањето, дежурните наставници и учениците преку одржување хигиена, дезинфекција
и дератизација на училиштето, навремена поправка и санација на сите проблеми во објектот, санитарни чворови и
др.
За заштита од физички повреди и елементарни непогоди, училиштето има пропишани мерки и активности за
безбедност на учениците во текот на наставата во училишната зграда и во училишниот двор и истите ги реализира
според планираното. Во училиштето има обучен кадар за давање прва помош на учениците при несреќни случаи. Во
училиштето се санкционира секаков облик на насилство, и се применуваат механизми за постапување и справување
со евентуална појава на различните облици на насилство. 56% од учениците сметаат дека разговорот со ученикот,
стручната служба и советувалиштата со родителите подеднакво се погодни форми кои се практикуваат во
училиштето за санкција на насилството.
Вработените во училиштето многу добро се грижат за заштитата на правата, приватноста и интегритетот на учениците
со кое мислење се согласуваат 86% од анкетираните ученици.
Училиштето има политика за забрана на пушење, консумирање алкохол и дистрибуција и консумирање наркотични
супстанци. Се организираат предавања од страна на надворешни субјекти на кои присуствуваат 26% од учениците.
Училиштето има пропишани процедури за грижа за учениците со телесни пречки во развојот. Училиштето соработува
со родителите и со другите релевантни институции (на пример, невладини организации) во обезбедувањето грижа за
децата со телесни пречки во развојот и има развиени механизми за поттикнување на соучениците во давањето
помош и водењето грижа за овие деца.
Училиштето се грижи за обезбедување материјални средства за учениците кои заради социјалната загрозеност на
нивните семејства не се во состојба да ја следат наставата под исти услови како другите ученици (на пример,
заради недостиг од учебници и работен прибор). Овие процедури се спроведуваат во практиката, до колку се
обезбеди надворешна финансиска поддршка и најчесто за учениците од социјално најзагрозените семејства.
Училиштето води грижа за хигиената на простории во училиштето (училници – 80% од учениците и 35% од
наставниците, ходници – 54% од учениците, тоалети– 26% од учениците, училишниот двор – 92% од учениците.
Училиштето работи во реализацијата на точките од воспоставените еко-стандарди со цел постигнување на високо
ниво на хигиена во училиштето и заштита на здравјето на учениците и вработените. Училиштето исто така води
грижа за учениците кои заради хронично заболување или посериозни повреди подолго време отсуствуваат од
редовната настава

 Во училиштето се спроведува професионална ориентација на учениците од IX-те одделениа која ја врши психологот.

(80% од родителите сметаат дека училиштето многу добро им помага на учениците при изборот на понатамошното
образование). 60% од учениците одговориле дека училиштето обезбедува информации преку анкети.

 97% од учениците се обраќаат за помош кај класниот раководител доколку имаат некој проблем во училиштето.

 100% од анкетираните наставници сметаат дека советодавна помош на учениците кои се соочуваат со одредени

проблеми им даваат самите наставници, психологот,дефектологот и педагогот на училиштето.

 Наставниците водат евиденција за индивидуалниот напредок на учениците (24% од наставниците тоа го прават со

водење на досие, 40% од учениците сметаат дека наставниците тоа го прават преку проектни задачи, додека 30% од
учениците сметаат дека наставниците тоа го прават преку водење на евиденција за пишување на домашна задача).
 40% од наставниците сметаат дека евиденцијата која се води околу успехот, редовноста, поведението и дисциплината

на учениците, им е достапна и на родителите, 60% сметаат дека им е достапна на учениците, додека 45% дека е
достапна на наствниците.
 Интелактуалниот, социјалниот и емоционалниот напредок на учениците, 50% од анкетираните наставниците сметаат
дека многу добро го следат.
 Податоците за достигнувањата на учениците во наставниот процес 44% од наставниците ги собираат во дневна, а
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неделната евиденција водат 20% од наставниците. 40% од учениците сметаат дека наставниците податоците за
нивните постигнувања ги собираат во месчна евиденција.
 Постои добра соработка меѓу наставниците и родителите, за што 30% од анкетираните наставници заокружиле оценка
5.

Слабости:






Во околината на училиштето недостасува вертикална и хоризонтална собраќајна сигнализација за заштита на
учениците во сообраќајот. Училиштето повеќе пати има побарано поставување на вакви знаци меѓутоа барањата
сеуште не се прифатени.
30% од анкетираните наставници сметаат дека хигиената во училиштето треба да биде на повисоко ниво особено во
тоалетите и дека за тоа е потребен поголем број на вработени хигиеничари.
Наставниците делумно ги препознаваат емоционалните, физичките и социјалните потреби на учениците за што се
изјасниле 25% од наставниците. 25% од наставниците делумно се согласуваат дека училиштето води грижа за
учениците со посебни потреби, додека 60% од наставниците делумно се согласуваат дека нивните колеги се
доволно обучени за работа со овие деца.
Сите анкетирани наставниците сметаат дека за поефикасна работа во училиштето имаат потреба од сите видови
семинари и обуки кои имаат за цел да го подигнат квалитетот на образовниот процес.

Идни активности:
-

Да се организираат обуки и семинари за сите наставници особено за ново вработените наставници со
цел да се подигне квалитетот на образовниот процес.
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