ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА СО ПРЕДЛОГ НА МЕРКИ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА

Од извршената Самоевалуација на училиштето ООУ„Јоаким Крчовски“
од Крива Паланка во 2016 г., се добија следните предлог мерки за
подобрување квалитетот на наставата:

1. Воведување на кабинетска настава и опремување на кабинети;
2. Обука на наставниот кадар за работа со ученици со посебни
образовни потреби;
3. Набавка на нагледни средства и помагала за целосна реализација
на наставните содржини, како и изработка на истите од страна на
наставниците и учениците;
4. Намален обем на административно работење на наставниците, во
смисла на воведување на повеќе практична работа со учениците
за време на часовите и дома;
5. Континуирано снабдување
на библиотеката со стручна
литература , лектири како и слободна литетратура;
6. Вработување на лице со стручно образование за учениците со
посебни потреби во наставата-дефектолог;
7. Зголемување на стручната литература со најнови изданија од
областа на правата на детето и негова заштита;
8. Поставување на критериуми за вреднување на особениот
придонес на наставниците во образовниот процес;
9. Едукација на настваници за изготвување и работа на проекти;
10. Поправка на кровот во ПОУ во с.Дурачка Река;
11. Целосна реконструкција на училишната зграда во ПОУ с.Нерав;
12. Изградба на спортски терени за одржување на часовите по
физичко образование и воспитание во подрачните училишта, и
изградба на нова спортска сала во матичниот објект;
13. Континуирано следење на работа на измените во законската
регулатива;
14. Континуирано стручно усовршување на управувачкиот и
раководниот кадар на училиштето;
15. Добра организациска поставеност и фунционирање на истатата;
16. Организирање на предавања од стручни лица од релевантни
институции наменети за родители на тема промени во

адолесценцијата и промени при злоупотреба на наркотични
средства и алхохол
Изготвил,
Комисија за изготвување на Самоевалуација
1.
2.
3.
4.
5.

Марина Јакимовска Митовска-психолог
Жаклина Христовска-педагог
Габриела Стојановска-предметен наставник
Елизабета Стојановска-одд.наставник
Антонио Стојановски-претставник од родители

