ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА, СО ПРЕДЛОГ НА
МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА ВО
УЧИЛИШТЕТО
Од извршената Самоевалуација на училиштето ООУ„Јоаким Крчовски“
од Крива Паланка во 2018 година, се добија следниве предлог мерки за
подобрување на квалитетот во воспитно-образовниот процес:

1. Програма за зголемување на воспитната компонента на учениците , преку
поголема ангажираност на наставниот кадар (приоритетно одделенските
раководители и стручните соработници) во делот на континуирано
воспитување на учениците;
2. Организирање на повеќе работилници со родители на кои заеднички
ќе се дискутира и зазема став во однос на воспитувањето и
образованието на учениците, како и намалување на изостаноци;
3. Организирање на предавања од стручни лица од релевантни институции
наменети за родители на тема промени во адолесценцијата и промени при
злоупотреба на наркотични средства, алхохол, интернет со цел
превентивна заштита и од други девијантни појави;
4. Обезбедување на услови каде учениците ќе можат да купуваат храна во
самите училишни објекти во градот;
5. Поголема соработка на наставниот кадар со советот на родители во
Училиштето;
6. Континуирана работа и соработка
на наставниците во рамките на
стручните активи;
7. Подобрување на етосот во училиштето со цел поголема целисходност,
почитување и отвореност што се пренесуваат на доброто однесување и
личниот развој;
8. Воведување кабинетска настава и обезбедување на потребен дидактички
материјал по кабинетите;
9. Изградба на спотрска сала во матичниот објект и обезбедување на
спортски реквизити за истата, но и за постоечките фискултурни сали.
10. Континуирано збогатување и обновување на книжниот фонд во училишната
библиотека со стручна литература, слободна литература и лектирни
изданија;
11. Обновување на дел од наставните нагледни средства и збогатување на
дидактичките материјали согласно потребите, вклучително и
во
подрачните училишта;
12. Изработка на програма за стручно (професионално) усовршување на
вработените вклучувајќи и обуки за работа со деца со посебни образовани
потреби, личен план за професионален развој, обуки за подобрување на
комуникациските вештини, обуки за работа на проекти со предходно
планирање во делот на финансовиот план на Училиштето за навремено
обезбедување на средства за оваа намена;

13. Изработка на стратегија за поголема
вклученост приватното јавно
партнерство, со цел за подобрување на инфраструктурата на училишните
објекти;
14. Поголема вклученост на родителите во Проектот за меѓуетничка
интеграција;
15. Реконструкција на санитарните јазли во матичниот објект;
16. Реконструкција и санација на објектот на музичките паралелки и
набавка на нови инструменти;
17. Подобрување на стручните компетенции преку размена на знаења и
вештини ;
18. Обезбедување на условите за формирање на паралелки што ќе работат со
продолжен престој;
19. Тековно поправање на училишните згради и дворови во подрачните
училишта;
20. Континуирано информирање од страна на Секретарот на Училиштето и
Директорот за законските измени, надополнувања, на воспитнообразовниот кадар во Училиштето;
21. Барање на законска измена од страна на наставничкиот совет за
намалување на административните обврски на воспитно-образовниот
кадар во Училиштето, на сметка на подобрување на практичната работа со
учениците и останатите чинители во воспитно-образовниот процес;
22. Примена на законските критериуми за вреднување на воспитнообразовниот кадар во Училиштето;
23. Континуирано, стручно усовршување на органите на управување и
раководење со Училиштето;
24. Континуирана соработка помеѓу учениците, родителите и воспитнообразовниот кадар во Училиштето;

Изготвил,
Комисија за изготвување на самоевалуација
1.
2.
3.
4.
5.

Биљана Пешовска- одд. наставник
Јасна Ѓорѓиевска- предметен наставник
Марина Јакимовска Митовска-психолог
Жаклина Христовска-педагог
Тања Д. Митровска-претставник од Совет на
родители.

Претседател на Училишен одбор,
Љупчо Ицковски

