
Протокол за спроведување на Интегрална евалуација во 

основните и средните училишта во Република Северна 

Македонија во услови на вонредни околности 

Согласно настанатата состојба во Република Северна Македонија кога не е прогласена 

вонредна состојба, Министерството за образование и наука изготви План за одржување на 

наставата во основните и средните училишта, Протоколи за превентивни мерки при реализација 

на учењето, феријалната пракса, практичната обука и вежби кај работодавач, Алгоритам за 

постапување во случај на позитивен од КОВИД-19 во училиштето, како и Упатство за наставниците 

за оценување на учениците во вонредни околности. 

Во планот за одржување на настава во основните и средните училишта предвидени се три 

модели на настава, и тоа: настава со физичко присуство, настава за учење од далечина и 

доставување на печатени материјали за учениците кои не можат да се вклучат во претходните два 

модели. 

Врз основа на горенаведените документи, Државниот просветен инспекторат изработи измена 

и дополнување на Индикаторите за квалитет на работа училиштата во вонредни околности при 

вршење на Интегрална евалуација. Исто така, направени се измени и дополнувања во 

инструментите кои се применуваат во сите фази на Интегралната евалуација. 

1. При добивање на задолжение од страна на директорот на Државниот просветен 

инспекторат за вршење на Интегрална евалуација раководителот на инспекцискиот тим 

истот ден го известува училиштето за периодот за спроведување на ИЕ и најдоцна 

наредниот ден го посетува училиштето за да ги разгледа и прибере документите 

предвидени во инструметот Доставување документација од училиштето: СЕ НАПОМЕНУВА 

НА СИТЕ ДРЖАВНИ ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОРИ ДЕКА НЕ СМЕАТ ДА БАРААТ ПРЕГЛЕДАНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ДА СЕ КОПИРА ОД СТРАНА НА УЧИЛИШТЕТО И ДОСТАВУВА ДО 

ИНСПЕКТОРАТОТ. УЧИЛИШТЕТО ДОКУМЕНТИТЕ КОИ ГИ ИМА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА 

ГИ ДОСТАВУВА ДО РАКОВОДИТЕЛОТ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ ТИМ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА 

КОИ НА ДЕНОТ НА ДОБИВАЊЕТО ГИ ПРЕПРАЌА ДО ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВИ ОД ТИМОТ, А 

ДОКУМЕНТИТЕ КОИ СЕ ВО ПЕЧАТЕНА ФОРМА УЧИЛИШТЕТО ТРЕБА ДА ОБЕЗБЕДИ 

ДОСТАПНОСТ ВО ЕДНА ПРОСТОРИЈА ВО САМОТО УЧИЛИШТЕ. 

Раководителот на тимот ги договара активностите во училиштето со директорот согласно 

состојбата и околностите во училштето. 

Раководителот на тимот ги доставува прашалниците за ученици, наставници, родители и 

ненаставен кадар и договара со директорот начин на дистрибуција. 

2. ИЕ ќе ја спроведуваат два до три инспектори во зависност од состојбата и безбедноста во 

училиштето. 



3. Во фаза на имплементација на ИЕ инспекторите се должни да носат заштитна опрема 

(маски и ракавици), и целосно да ги почитуваат протоколите за заштита и ширење на 

вирусот КОВИД-19 и протоколите на училиштето. 

Во фазата на имплементација задолжително да се земаат во предвид обработените 

податоци од прашалниците.  

При посета на наставни часови да се користат обрасците за соодветниот модел на 

настава. 

Директорот на училиштето со раководителот на тимот потребно е да договорат средби 

со претставници од Училишен одбор, Совет на родители и стручни активи најмногу еден 

до двајца претставници. Состаноците ќе ги води и присуствува еден член од тимот 

Државни просветни инспектори определни од раководителот кој ќе ги сподели 

информациите со останатите членови. 

4. Постапките за пишување на извештај, доставување  на нацрт и конечен извештај, 

контролна ИЕ  остануваат исти. 

 

 


