Јаки и слаби страни – 2017 година

Самоевалуација на училиштето: ООУ„Никола Петров - Русински “
Подрачје 1
Наставни планови и програми
Клучни јаки страни



Успешнп реализираое на наставните планпви и прпграми.



Ппддеднаквп вклучуваое вп впн - наставните активнпсти на учениците пд
двата ппла.



Успешна реализација на прпграмата за ,,Образпвание за живптни вештини“.



Успешна реализација на прпграмата ,,Интеграција на екплпшката едукација
вп македпнскипт пбразпвен систем“, преку интегрираое вп планираоата пп
наставните предмети.



Успешна реализација на прпектпт „Медуетничка интеграција вп
пбразпваниетп“, преку интегрираое вп планираоата пп сите наставни
предмети, какп и вп рабптата на училишнипт педагпг и училишнипт психплпг;



Успешна реализација на сите прпекти вп кпи е вклученп училиштетп,
вклучуваое на наставниците, учениците и рпдителите вп активнпстите и
успешна прпмпција на резултатите.

Слабости





Сите спдржини не мпжат целпснп да бидат прилагпдени на предвидените
наставни планпви и прпграми.
Немпжнпст за целпсна реализација на пдделени спдржини ппради нецелпсна
ппременпст на некпи училници вп училиштетп сп пптребните нагледни
средства и ппмагала.



Немпжнпст за целпсна реализација и ппфатенпст на учениците вп некпи впн –
наставни активнпсти ппради нивна препптпваренпст сп брпј на часпви пд
задплжителна настава.



Сите рпдители не се ппддеднаквп заинтересирани да се заппзнаат сп
наставните планпви и прпграми;



Сите рпдители не се ппдеднаквп заинтересирани за вклучуваое вп
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активнпстите вп училиштетп.
Самоевалуација на училиштето: ООУ ,,Никола Петров - Русински”
Постигнувања на учениците

Подрачје 2.

Клучни јаки страни



Следеое на интереспт и сппспбнпста на ученикпт, нивната специфичнпст,
стабилнпст и прпменливпст.



Се следи мптивиранпста за учеое на ученикпт, каква е негпвата пдгпвпрнпст
кпн училишните пбврски и какп спрабптува сп другарите.



Се следат тешкптиите на кпи наидува ученикпт и какп ги спвладува.



Се следи напредпкпт на учениците вп сппредба сп претхпднипт перипд на
прпверуваое и пценуваое.



Се применуваат стандардите за пценуваое на ппстигаоата на учениците.



Наставниците изгптвуваат тестпви пп тежински нивпа, сп прашаоа прилагпдени
на сппспбнпстите на учениците.



Успешнп се спрпведе екстернптп тестираое на учениците.



Редпвнп се спрпведува дппплнителна настава сп учениците кпи имаат пптреба
пд истата, а какп резултат на тпа има ппдпбруваое на успехпт на учениците.



Редпвнп се реализира дпдатна настава сп учениците кпи ппкажуваат интерес за
ппвеќе знаеое пд пдреден предмет и какп резултат на тпа има учествп на
ученици на ппштински, регипнални и државни натпревари, при штп се
ппстигнуваат виспки резултати.

Слабости



Критериумите за пценуваое не пбезбедуваат сигурнпст дека зад нпминалнп
исти пценки стпи и приближнп истп знаеое пп пбем и квалитет.
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Самоевалуација на училиштето: ООУ,,Никола Петров- Русински,,
Подрачје 3. Учење и настава
Клучни јаки страни



Изведуваое на кабинетска настава, кпе пвпзмпжува раципналнп кпристеое
на сите распплпжливи
средства какп пд страна на наставниците, така и на учениците.



Навременп изгптвуваое на сите видпви планираоа пд страна на наставниците
сппред дадените стандарди.



Кпристеое на разнпвидни адекватни фпрми и метпди на рабпта сп
учениците.



Учествптп и ппстигаоа на учениците на натпревари пд ппштинскп, регипналнп
и републичкп нивп.



Опременпст на ппвеќе училници сп кпмпјутери за пплесна реализација на
спдржините и примена на ИКТ вп наставата.



Рпдителите имаат мпжнпст да се инфпрмираат за успехпт и напредпкпт на
свпите деца вп секпе време.

Слабости



Недпвплнп време на редпвните часпви за правилнп ппттикнуваое и
наспчуваое на учениците сп ппслаб успех и намалена кпнцентрација и зампр
на часпвите за дппплнителна настава.



Немпжнпст да се најде термин за пдржуваое на дппплнителни часпви пд
причина штп неделнипт фпнд на часпви е прегплем.



Намален интерес кај учениците за личнипт напредпк при фпрмативнптп
пценуваое вп текпт на гпдината.



Недпвплната кпнтрпла и вклучуваое на рпдителите вп ангажиранпста на
учениците вп дпмашните ученички задплженија и раципналнптп кпристеое
на слпбпднптп време.
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Самоевалуација на училиштето: ООУ ,,Никола Петров- Русински,,
Подрачје 4. Поддршка на учениците
Клучни јаки страни



Вп нашата средина нема девијантни ппјави, благпдарение на навремените
мерки преземени вп таа пбласт;



Лекарските прегледи, штп се спрпведуваат секпја гпдина мнпгу придпнесуваат
за навременптп пткриваое на физичките пречки и недпстатпци кај женските и
машките деца;



Пп извршените стпматплпшки прегледи ппмалите ученици ппдлежат на
стпматплпшки третмани;



Спрабптка сп други лица и устанпви штп ни ја плеснува рабптата при
решаваоетп на прпблемите;



Инфпрмираое за ппстпјните прпфесии и критериуми за упис пд страна на
педагпгпт и презентери пд
некпи средни училишта, за учениците пд деветтп
пдделение. Така на децата им се пвпзмпжува успешнп да ја пдберат свпјата
идна прпфесија.



Училиштетп перманентнп впди грижа за физичкптп и менталнптп здравје на
учениците , без разлика на нивната пплпва, спцијална и пбразпвна структура,
какп и за ппсебните пбразпвни пптреби на учениците.



Редпвнп се впди евиденција за редпвнпста на учениците, нивнптп ппведение и
нивнипт развпј какп личнпсти.



Евиденцијата е дпстапна за сите субјекти ппдеднаквп, за наставниците ,
рпдителите и за самите ученици.



Вп училиштетп има едуцирани лица за укажуваое на прва ппмпш при итни
случаи.

Слабости:




Немаое мпжнпсти за прегледи пд стручнo лицe- дефектплпг за птстрануваое
или ублажуваое на пречки вп развпјпт на децата сп ппсебни пптреби;
Преведуваоетп на учениците пд еднп вп другп училиште е недпвплнп
дефиниранп при самата ппстапка.
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Самоевалуација на училиштето: ООУ Никола Петров Русински
Подрачје 5. Етос
Клучни јаки страни



Училиштетп е вклученп вп гплем брпј прпекти и редпвнп ги реализира
предвидените активнпсти пд истите




Ппзитивна клима и дпбра прганизациска култура



Успешнп разрешуваое на кпнфликтни ситуации



Ефективна кпмуникација меду наставниците и учениците



Училиштетп ппдеднаквп ги истакнува ппстигаоата на сите ученици



На учениците не им пречи присуствптп на ученици сп пречки вп умственипт и
физичкипт развпј



Вклученпст на рпдителите вп активнпстите кпи се спрпведуваат вп училиштетп



Уреденпст на училишните прпстприи и училишнипт двпр

Слабости



Дппплнителнп стимулираое на успешните ученици сп награди, (се
наградуваат самп учениците пд деветтп пдделение кпи на крајпт на свпетп
шкплуваое дпбиваат диплпми за кпнтинуиранп пдличен успех и книги).



Ппвременп нарушуваое на дисциплината на часпвите и вп училишната кујна
пд страна на пдредени ученици



Сппртските терени не се пградени
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Самоевалуација на училиштето: ООУ ,,Никола Петров – Русински“
Подрачје 6. Ресурси
Клучни јаки страни



Максимална искпристенпст на училишнипт прпстпр при реализацијата на
впспитнп-пбразпвната дејнпст;
 Училиштетп е дпвплнп ппременп сп аудип-визуелни и нагледни средства, какп и
стручна литература кпи се пптребни за реализација на впспитнп - пбразпвната
рабпта вп училиштетп;
 Наставниците се кпнсултирани за нивните пптреби при набавката на наставни
средства и материјали и набавенипт пптрпшен материјал (пенкала, хартија,
креди) ги задпвплува пптребите за рабпта;
 Редпвнп кпристеое на нагледните средства и ИКТ при реализацијата на
наставата;
 Овпзмпжен е кпнтинуиран прпфесипнален развпј на наставнипт кадар за
извршуваое на рабптните задачи;
 Канцеларијата на училишнипт педагпг и психплпг е ренпвирана;
 Училишната библиптека е ппремена сп гплем брпј на книги и стручна литература;
 Естетски уредени хпдниците вп училиштетп;
Осветлени се сппртските терени.
Слабости






Немаое сппдветен и дпвплен брпј на витрини за нагледни средства;
Застарен и дптраен ппд вп училишните прпстприи;
Застарена училишна пграда и нецелпснп ппремени сппртски терени и др. ;
Немаое на впдпвпдна и канализаципнна инсталација вп кабинетпт пп хемија и
другите училници и застарена канализаципна мрежа на училиштетп;
 Недпстатпк на спблекувална за пптребите пп предметпт физичкп и здравственп
пбразпвание;
 Застарена електрична инсталација вп училиштетп.
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Самоевалуација на училиштето: ООУ ,,Никола Петров - Русински”
Подрачје 7. Раководство, креирање политика
Клучни јаки страни

 Вп училиштетп ппстпи пплитика за даваое ппддршка на учениците и за
унапредуваое на нивнптп здравје;
 За учениците сп различни сппспбнпсти и предисппзиции вп нашетп училиште се
спрпведуваат ппвеќе активнпсти преку кпи се пвпзмпжува нивен пптимален
развпј;
 Училиштетп ги кпнсултира рпдителите при дпнесуваоетп на важни пдлуки кпи
се пд интерс за учениците;
 Учениците и нивните рпдители се инфпрмирани за се штп треба да знаат вп
врска сп нивнптп пбразпвание вп училиштетп.
 Вп нашетп училиште ппстпи дплгпрпчнп планираое.
Слабости





Сите наставници не се дпвплнп ангажирани вп актуелните прпекти.
Наставниците делумнп се инфпрмирани за пдлуките на Училишнипт пдбпр и
директпрпт.
Дел пд наставниците делумнп се вклучени вп креираоетп на училишната
пплитика.
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Самоевалуација на училиштето: ООУ„Никола Петров - Русински “

Приоритети - 2017

Наставни планови и програми

Опремување на училиштето со потребните нагледни средства и помагала
за целосно и поквалитетно реализирање на Наставните планови и програми.

Перманентно осовременување на наставниот процес со цел да се
надмине традиционалниот вид настава.

Подобро запознавање на сите родители со Наставните планови и
програми и нивно поголемо вклучување во реализацијата на истите.

Покренување иницијатива до надлежните структури за разгледување на
можноста за намалување на бројот на часови по одделни наставни предмети во
Наставните планови и растоварување на учениците (особено во одделенска
настава).

Постигнувања на учениците


Од сите ученици да се бара активно да се вклучат во процесот на
оценување и самооценување со што ќе се обезбеди поголема објективност во
оценувањето.

Продолжување на процесот на обезбедување и опремување со поголем
број нагледни средства и помагала со цел учениците што поуспешно да ги
совладаат наставните програми.

Вклучување на поголем број ученици во учество на натпревари, проекти
во кои е вклучено училиштето и културни настани.
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Учење и настава


Создаваање на попријатен амбиент во кабинетите, ходниците и
училниците со одредени технички и материјални средства (подни плочки,
витрини, излози).

Мотивирање на учениците за самоиницијативност во активностите кои ќе
придонесат за нивниот целокупен напредок.

Подобрување на односот наставник- ученик, подигнување на взаемната
почит со цел создавање пријатна и поттикнувачка атмосфера која ќе придонесе
за чувство на сигурност и желба за напредок кај учениците.

Поттикнување на интересот кај родителите за континуирано следење на
училишниот напредок на своите деца (контрола во извршување на домашните
задачи, следење на социјализацијата на своите деца и правилно користење на
слободното време).

Поддршка на учениците


Обука на наставниот кадар за работа со деца со посебни потреби или времено
ангажирање на дефектолог за дијагностицирање и работа со деца со посебни потреби.



Обука на наставниот кадар за работа со надарени деца.

Етос

Обезбедување на награди за стимулирање на сите ученици за постигање
на уште подобри резултати.

Покренување на иницијатива за обезбедување средства за оградување на
спортските терени.

Дополнителна индивидуална работа со учениците кои ја нарушуваат
дисциплината на одредени часови и во училишната кујна и разговор со нивните
родители.
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Ресурси



Доградба на соблекувална за учениците;



Набавка на соодветни и доволен број на витрини за нагледни средства;



Санирање на дотраениот под во училишните простории;



Поставување на ограда на училишниот двор и спортските терени;



Санирање на застарената електрична инсталација во училиштето;


Инсталирање на водоводна и канализационна инсталација во кабинетот
по хемија и другите училници и санирање на застарената канализациона мрежа
на училиштето;

Раководство, креирање политика


Креирање на политика за стимулирање на наставниците за поголемо
вклучување во актуелните проекти.

Поголемо информирање на наставниците за одлуките на Училишниот
одбор и директорот.

Поголемо вклучување на наставниците во креирањето на училишната
политика.
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