ЗАКЛУЧОК
Од спроведената Самоевалуација во училиштето, се добија следнитите
резулатати:
ЈАКИ СТРАНИ:
1. Kontinuirana poseta na seminari i obuki,
2. Organizirawe na predavawa i rabotilnici za u~enicite,
3. Kontinuirano u~estvo na natprevari za u~enicite и постигање високи

резултати на натпреварите,
4.Постојано следење на новитетите во воспитно-образовниот процеси и
напредокот на учениците,
5.Redovno se vr{i motivacija za rabotaта na u~enicite so solidni ocenкi,
usno pofaluvawe pred oddelenieto, pofalnici, priznanija od u~ili{teto i
istaknuvawe na nivnite trudovi vo u~ili{teto,
6.Se pravat napori potrebite na u~enicite, vo granicite na mo`nostite na
u~ili{teto, da bidat zadovoleni,
7.Redovno se bele`at site postignuvawa na u~enicite vo oddelenskite
dnevnici i mati~nite knigi,
8.Za site postigања na u~enicite redovno se informirani u~enicite i
roditelite preku roditelski sredbi, е-дневник и др.,

9.Континуирано залагање на наставницте и учениците во реализирање на
различни еколошки активности, мио активности со партнер училиштето,
активности од програмата за безбедни училишта , недискриминација, заедничка
грижа за учениците и сл.,
10.Se nastojuva so site mo`ni na~ini da se obezbedi za{tita na u~enicite,
11.Pedago{ko-psiholo{kata slu`ba im pomaga na u~enicite pri re{avawe
na nekoi problemi i gi upatuva do relevantni institucii ако има потреба,
12.Nastavnicite i u~enicite svoite odnosi gi gradat na me|usebno
po~ituvawe,
13.Sorabotkata so roditelite e solidna,
14.Podednakvo se tretiraat site u~enici bez razlika na nivniot pol i
etni~ka pripadnost,
15.Postoi dobra sorabotka so instituciite, lokalnata zaednica i NVO
секторот,
16.Podgotvenost na nastavniot kadar za prifa}awe na novinite koi gi nosi
novoto vreme,
17.Dobra organizaciska postavenost,
18.Realizacija i izgotvuvawe na proekti vo del od izminatiot period,
19.Добро се раководи и управува со училиштето.

СЛАБИ СТРАНИ
1.Nemawe na спортски терени za odr`uvawe na ~asovite po fizi~ko и
здравствено obrazovanie во подрачните училишта, а и немање на спортска сала
во матичниот објект која ќе ги задоволи дневните потреби за часовите по
физичко и здравствено образование,

2.Недоволно нагледни средства за одредени наставни предмети и немање на

кабинети за изведување на кабинетска настава,
3.На незадоволително ниво е вреднувањето на особениот придонес на
наставниците во образовниот процес,
4.Нелогичен распоред по кој се изучуваат содржините по програмата
Кембрич,
5.Нема доволно обуки за наставниот кадар кој работи со ученици со посебни
потреби.

Izgotvil,
Komisija za Samoevaluacija

