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1. Основни податоци за училиштето

Име на училитето: СГГУ на Град Скопје „Здравко Цветковски“
Адреса на училиштето: Партизански одреди бр. 91
Телефон: 3062-694
Факс: 3065-467
E-mаil: kontаkt@zdravkocvetkovski.edu.mk

Web. WWW.zdravkocvetkovski.edu.mk
Училиштето се наоѓа на булеварот во централното градско подрачје Партизански одреди, спроти
поликлиниката „Букурешт“.

2. Краток историјат на СГГУГС „Здравко Цветковски“, Скопје

СГГУГС „Здравко Цветковски“ е формирано 1944 год. како прво македонско средно-техничко
училиште во Р. Македонија. Во текот на годините следувале негови трансформации, формирање
нови профили, нивно одвојување во посебни училишта, за конечно учебната 1962/63год. да се одвои
и почне да функционира како градежно-техничко училиште. Сите овие години училиштето се
соочувало со проблеми за обезбедување простор за изведување наставата, сè до 1965 година, кога
училиштето се сели во нова зграда каде опстојува и до ден-денес работи. Зградата има околу 10
000м² корисна површина со 45 училници и кабинети, работилници, лабаратории, канцелариска сала,
сала за состаноци, две фискултурни сали, библиотека и читална. За да биде во чекор со времето
училиштето секојдневно се опремува со нови технички помагала.
Училиштето го доживува својот процут во 80-те години, а потоа постепено се намалува
интересот за школување во градежно-геодетската струка. Оттогаш па до денес, следат нови
реорганизации и трансформации и во учебната 2002/2003 година училиштето започнува да работи
како градежно-гимназиско средно училиште. Во СГГУГС „Здравко Цветковски“ се едуцираат
средношколски кадри од 4ти степен: гимназиско образование, архитектонски техничари, градежни
техничари и геодетски техничари, а од учебната 2011/12 и техничар-дизајнер за внатрешна
архитектура.
Исто така, во училиштето се профилираат и кадри од трет степен на образование
(осовременети и одобрени од учебната 2017/18). Трет степен: монтер за сува градба (македонски и
албански наставен јазик) и одржувач на чадоводна инсталација (на македонски и албански наставен
јазик)
Покрај овие степени на образование во училиштето се организира и настава за дообука и
специјализација на одредени наставни програми од областа на градежништвото и архитектурата. Во
ова специјалистичко образование ги има следните струки: ѕидар-специјалист, дрводелец–
специјалист,

армирач-специјалист,

бетонирец-асфалтер-специјалист,

градежен

керамичар-

специјалист, молеролакер-специјалист, хидроизолатер и процесен организатор, техничар специјалист
за индустриско градење, градежен калкулант и специјалист монтер на стаклени елементи. Покрај ова
училиштето е верифицирано за обуки за возрасни за програмите: монтер гипсер, фасадер и оџачар на
објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво.
Во СГГУГС „Здравко Цветковски“ наставата се изведува на македонски и албански јазик.

2.1. Мисија на училиштето
Нашето училиште обезбедува сигурна и безбедна средина во која промовираме учење по пат
на разбирање и каде се развиваат вештините и практичните знаења на учениците со примена на
современа образовна технологија и подготовка за мултикултурно општество.
2.2. Визија на училиштето
Училиштето ќе биде средина во која ќе се одвива ефективна и квалитетна настава, ќе има
отворената соработка за сите субјекти инволвирани во воспитно-образовниот процес, еднакви
можности на сите ученици, тимска работа, почитување на разликите и создавање клима за
доживотно учење.
Цели и задачи на училиштето
Општи цели и задачи
-

здобивање знаења, умеења и навики;

-

развивање на интересите, способностите и творештвото кај младите;

-

воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење ;

-

воспитување за демократичност, толерантност, конструктивност, креативност, трпеливост
и меѓусебно разбирање;

-

оспособување за вклучување на работа, односно за продолжување на образованието;

-

развивање свест за чување на здравјето, заштита на природата и човековата средина;

-

поттикнување и забрзување на развојот на посебните интереси и способности кај младите;

-

подготвеност за доживотно учење.
Посебни цели и задачи

-

опремување на училиштето со современи наставни средства;

-

подобрување на квалитетот на наставата преку воведување современи наставни методи,
техники, форми на работа и наставни средства;

-

зголемување на степенот на мотивираност и одговорност кај учениците за сопствениот
напредок;

-

активна улога на учениците во наставата;

-

зголемување на нивото на компетентност на наставниците за успешна комуникација со
учениците;

-

подобри интерперсонални односи;

-

подобра соработка со родителите;

-

подобрување на редовноста на наставниците и учениците.

Развојни цели
-

поголема соработка со социјалните партнери;

-

употреба на компјутерската опрема во училиштето;

-

посета и учество на саеми за градежништво;

-

опремување на работилниците и лабораториите;

-

доопремување на училниците и кабинетите;

-

зголемена соработка меѓу активите во наставните и воннаставните активности;

-

зголемена активност во меѓународните, државните, градските и невладините проекти;

-

зголемена активност во хуманитарните случувања;

-

зголемена комуникација и соработка со родителите;

-

зголемена активност за меѓуетничка толеранција и соработка;

-

подобрување на стекнатиот статус на ЕКО училиште, итн.

3. Организација на работата на училиштето
3.1. Материјално-техничка подготовка
На распространетост од околу 10 000 м2 нашето училиште е едно од најголемите во
Македонија.
Училни и простории за настава
Во нашето училиште наставата се одвива во 35 училни кои секоја година се варосуваат
и средуваат, се доoремуваат со нови клупи и столчиња и се овозможува пријатен престој на
учениците.
Освен училните, во училиштето има:
- 3 цртални со специјални коси клупи и други потребни нагледни средства;
- пет кабинети за реализација на настава по информатика и AutoCAD;
- библиотека и читална;
- 1 работилница;
- 2 фискултурни сали; покриен терен за фудбал; мини отворен спортски терен со трим
патека, терен за ѓуле;
- Три простории со најсовремена опрема (кариерен центар, медијална и конференциска
сала) за интерактивни предавања, и др.
-

Десет кабинети на наставници се опремени со 11 компјутери и 10 принтери.
Училиштето е доопремено со уште 16 компјутери и еден лап топ
Завеси и ролетни на први кат
Нагледни средства за природните науки: физика, биологија, хемија и за геодетската
струка.
Секоја година се доопремуваат работилниците за практична настава и се набавуваат

потребните материјали за работа;
За поголема ефикасност и покренување на интеракцијата на наставата овозможено е
обновување и дополнување во училиштето со нагледни средства.

Оваа учебна година се реализирани голем број градежни зафати како и доопремување и
оплеменување на училишните простории.
Целосно завршена енергетски-ефикасната фасада на јужниот дел од старото крило, цело ново
крило и на службените простории.

Поради безбедност поставена е заштитна метална мрежна ограда пред котларата.

Оспособен простор за магацин, исчистена и испразнета ѕидарската работилница.

Конференциската сала доопремена (столици, маси, СМАРТ табла, клима уред) и ставена во
употреба.

Обновен ентериерот во службените канцеларии.

Архивата преместена на приземје, а со тоа ставена во функција уште една училница и
обновени фолии во училниците.

Поставени прочистувачи и клима уреди во наставничка канцеларија и училниците

Глетувани и варосани се сите училници и ходниците на приземје и први кат, а во училниците
на втори кат од јужна страна ставени се завеси.

Обезбедени се нови униформи за технички персонал, Adidas тренерки за активот по спорт и
спортски активности и дресови за учениците.

Напрвена е патеката и паркингот за автомобили и велосипеди на службен влез со настешница.

Реновирани се кабинетите и и тоалетите на наставниците и учениците.

Други простории во училиштето

Освен просториите за настава, училиштето има и голем број простории за административен,
психолошко-педагошки и технички персонал, како и кабинети за професори; и тоа:
бр.

Вид (намена) на просторија

Број

на

Површина во м2

простории
1.

Просторија на директорот

1

34,35

2

Просторија на пом.директор

1

17,23

3

Просторија на пом.директор

1

16,41

4

Просторија на рак.за настава

1

16,49

5

Наставничка просторија

1

87,92

6

Просторија

1

16,48

на

педагог

и

психолог
7

Просторија на дефектолог

1

14,22

8

Медијална училна/кариерен

1

60

Конференциска сала

1

118

ВКУПНО

9

381,1

Број на

Површина во м2

центар
9

Други простории
Бр.

Вид (намена) на просторија

простории
1.

Просторија за секретар

1

16,88

2.

Просторија за книговодител и

1

16,67

благајна
3.

Просторија за архива

1

34,35

4.

Просторија

1

60

за

архивски

материјали
5

Кабинети на професори

12

240

6.

Магацин

3

77

7.

Скали

4

50

8.

Ходници

9

810

9.

Санитарни јазли

20

52,58

10

Скривница

1

103

11

Работилници

2

185

ВКУПНО

43

1645,48

Дворни површини
бр.

Вид дворна површина

Број на простории

Површина во м2

1.

Спортски терени

2

320

2.

Училишен парк

1

1000

3.

Бетонски патеки

10

220

ВКУПНО

13

1540

3.2. Организација на наставниот процес

Наставата во СГГУГС „Здравко Цветковски“ се одвива во две смени по навремено подготвен
распоред (кој се менува во текот на годината поради потребите во стручното образование) и на два
наставни јазика (македонски и албански).
Наставата во учебната 2018/2019 година се одвиваше редовно, наставата е реализирана во
целост, според наставните планови и програми. Сите предвидени часови се реализирани.
По предметите каде учениците постигнуваат послаб успех според однапред изготвен план се
одржува дополнителна настава, а со учениците со подобрите ученици - додатна настава, со
учениците кои имаат разни афинитети се организираат слободни активности: приредби, хуманитарни
акции и претстави, натпревари, итн.
Во првото полугодие беа организирани интерни натпревари по математика, физика и англиски
јазик. Најдобро пласираните ученици во текот на учебната година учествуваа на општинско ниво.
Резултатите од истите се прикажани во извештаите на активите.

Учебната 2018/2019 во СГГУГС „Здравко Цветковски“ го завршија 1094 средношколци во
сите степени и струки на образование.
Број на ученици кои ја завршија учебна 2018/2019 година во СГГУ на ГС„Здравко
Цветковски“, класови со класни раководители:

паралелка

класен раководител
Емилија Јовановска
Елена Стојковска
Флорита Радиновиќ
Татјана Стефановска
Биљана Анчевска
Гордана Стоименов
Октај Абдулахи
Биљана Тодоровска
Мелита Чаушоска
Виолета Марцекиќ
Берајет Зекири
Моника Стоилевска
Анѓелка Михајловска
Мусеин Османи
Јулија К Огненоска
Агим Бечо
Радмила Тодоровски
Адријан Кроси

I1
I2
I3
I4
I5
А1а
А1б
А1в
А1г
Д1а
Д1б
Д1в
Г1а
Г1б
З1а
З1б
МСГ1а
МСГ1б
18
II1
II2

Мелита Станковиќ
Снежана Шишковска

машки женски вкупно
10
7
10
11
12
9
17
12
9
8
6
9
15
14
8
15
6
22
200
7
12

8
9
7
9
6
12
11
7
13
19
9
19

3

132
14
4

18
16
17
20
18
21
28
19
22
27
15
28
15
14
11
15
6
22
332
21
16

бр.по
профил

89

90

70
29

26
28
332
61

II3
А2а
А2б
А2в
Д2а
Д2б
Д2в
Г2а
Г2б
З2а
З2б
З2в
МСГ2а
МСГ2б

Наташа Арсова
Стево Павловски
Манушаќе Имери
Инџи Хајредин
Сијка Шахпаска
Арљинда Османи
Слободанка Кожухарова
Виолета Златевска
Ндерим Муслији
Слободан Димитриевски
Фатмире Балажи
Стојанче Тодоровски
Благоја Михајловски
Радифе Сулимановска

17
7
21
6
8
9
5
12
11
10
7
11
4
24

7
12
10
17
17
7
22
8

Билјана Анастасовска
Александар Крстев
Славка Цветковска
Марија Боева
Африм Браими
Емилија Тасевска
Верица Коцевска
Надире Садику
Јасмина А Симјановска
Наташа Христовска
Селбије Бакија
Горан Ѓоревски
Фјола Селими
Јасмина Лековска
Феми Јусуфи

171
5
6
4
7
10
3
1
6
5
9
9
14
9
4
13

124
6
5
6
13
6
13
9
11
10

Билјана Цветковска
Весна Пановска
Соња Ребац
Наум Капрически
Каролина Ивановска
Фетах Фетаху
Биљана Јовановска
Милена Илиевска
Тесним Етеми
Даница Тодоровиќ
Лида Трајковска
Лена Феста
Силва Таневска
Нуријета Мемеди

105
19
16
10
10
10
10
12
6
4
6
11
10
12
14

81
3
7
12
16
14
9
11
14
18
9

16
III1
III2
III3
А3а
А3б
А3в
Д3а
Д3б
Д3в
Г3а
Г3б
З3а
З3б
МСГ3а
МСГ3б
15
IV1
IV2
IV3
IV4
А4а
А4б
А4в
Д4а
Д4б
Д4в
Г4а
Г4б
З4а
З4б

2
4

2

6

24
19
31
23
25
16
27
20
11
12
7
15
4
24
295
11
11
10
20
16
16
10
17
15
9
9
16
9
4
13
186
22
23
22
26
24
19
23
20
22
15
11
10
18
14

73

68

31
34

28
295

32
52

42

18
25
17
186

93

66

57

21
32

14

парал (мак +алб)
63

150

Вкупно
(мак +алб)

119

269

269

машки женски вкупно
626
456
1082

Воспитно-образовната дејност во училиштето ја изведуваат 119 наставници и 24 административно
технички персонал
ред.
бр.

Презиме и име

ВСС

директор

-

Статус
определено неопределено
неопред.

Киселовска
Слободанка

-"-

пом. директор,
проф. по
математика

10

неопред.

3

Етем Тесним

-"-

пом. директор,
проф. по стручни
пред.

10

неопред.

4

Виденовиќ Дијана

-"-

10

неопред.

5

Митковска Нада

-"-

рак. на настава,
проф. по
италијански јазик.
психолог

40

неопред.

6

Бошева Јасминка

-"-

педагог

40

неопред.

7

Здјелар Ивана

-"-

дефектолог

40

опред.

8

Трајановски Трајан

-"-

библиотекар

40

неопред.

9

Ивановска Каролина

-"-

проф.по мак. ј.

20

неопред.

10

Богаданоска Билјана

-"-

-"-

20

неопред.

11
12
13
14
15

Стојковска Елена
Радиновиќ Флорита
Арсова Наташа
Тодоровска Билјана
Ребац Соња

-"-"-"-"-"-

-"-"-"-"-"-

17
20
20
20
20

опред.
неопред.
неопред.
неопред.
неопред.

16

Павловски Стево

-"-

-"-

20

неопред.

1

Томовска Атина

2

Стручна
Работни задачи кои Број на
квалификација
ги извршува
часови

17
18

Лековска Јасмина
Коцевска Верица

-"-"-

20
20

неопред.
неопред.

19

Браими Африм

-"-

20

неопред.

20

Јашари Сами

-"-

-"-

10

неопред.

21

Агим Бечо

-"-

-"-

20

Опред.

22

Зекири Берајет

-"-

-"-

20

Опред.

23

Боева Марија

-"-

проф. по англ. ј.

20

Неопред.

24

Иванов Ацо

-"-

-"-

20

Неопред.

25

Тодоровиќ Даница

-"-

20

Неопред.

26
27
28
29
30
31

Хајредин Инџи
Алексовска Мима
Николовска Јасмина
Ѓошевска Емилија
Садику Надире
Аљи Бетиме

-"-"-"-"-"-"-

-"-"-"-"-"-"-

20
20
20
20
20
20

Неопред.
Неопред.
Неопред.
Опред.
Неопред.
Неопред.

32

Мемеди Нуријета

-"-

-"-

14

Опред.

33

Стефановски Татјана

-"-

проф. по герм. ј.

20

Неопред.

34

Басекиќ Елизабета

-"-

проф. по фр. ј.

20

Неопред.

35
36
37

Силјановска Моника
Даутовска Лимонка
Огненоска К Јулија

-"-"-"-

проф. по лат. ј.
Музичка умет.
-"-

10
20
9

Неопред.
Неопред.
Неопред.

38

Дергути Беким

-"-

Музичка умет.

5

Опред.

39

Васков Глигор

-"-

Ликовна умет.

20

Неопред.

40

Чаушовска Мелита

-"-

-"-

20

Неопред.

41

Исени Висар

-"-

-"-

10

опред.

42

Шишковска Снежана

-"-

20

Неопред.

43
44

Вуиќ Бети
Бериша Шпетим

-"-"-

Спорт и спортски
актив.
-"-"-

20
20

Неопред.
Неопред.

45

Крстев Александар

-"-

-"-

20

Неопред.

46

Муслији Авни

-"-

-"-

20

опред.

47

Костадиновска
Драгица
Капрически Наум

-"-

-"-

20

непред.

-"-

-"-

20

неопр.

48

-"-"проф. по алб. ј.

Проф.по англ.ј.

49
50
51
52
53

Арсова Виолета
Здравковски Зоран
Трајковска Роза
Станковиќ Мелита
Исуфи Башким

-"-"-"-"-"-

проф.по хемија
проф.по физика
-"-"-"-

20
15
20
20
20

опред
неопр.
неопр.
Неопред.
опред.

54

Ковачева Ана

-"-

20

Неопред.

55

-"-

20

Неопред.

56

Кожухарова
Слободанка
Ристаќовска Катица

Проф по
информатика
-"-

-"-

-"-

6

Непред.

57

Балажи Фатмире

-"-

-"-

20

Неопред.

58

Серафимова Делфина

-"-

4

опред.

59

-"-

6

Неопред.

-"-

20

неопр.

61
62
63
64

Котевска Иваноска
Николина
Димитровски
Слободан
Тодоровски Стојанче
Ѓоревски Горан
Шиковска Јасмина
Каљков Вања

проф. по
педагогија
проф. по
психологија
проф. по геод.пр.

-"-"-"-"-

-"-"-"-"-

20
20
20
15

Неопред.
неопред.
опред.
опред.

65

Фјола Селими

-"-

-"-

20

опред.

66
67

Артан Реџепи
Лиридон Емини

-"-"-

-"-"-

20
20

опред.
опред.

68

Велиновска Иванка

-"-

проф.по матем.

20

неопред.

69
70
71
72
73
74
75
76
77

Шахпаска Сијка
Таневска Силва
Настевски Томе
Марцекиќ Виолета
Османи Мусеин
Анчевска Билјана
Тодоровски Радмила
Бакија Селбије
Нов

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

20
20
20
20
20
20
11
20
10

неопред.
неопред.
неопред.
неопред.
неопред.
неопред.
неопред.
опред.
опред

78

Доротеа Трајановска

-"-

проф.по арх. пр.

20

опред.

79

Тасевска Емилија

-"-

-"-

20

опред.

80

Кикова Мирјана

-"-

-"-

20

неопред.

81

Христовска Весна

-"-

-"-

20

неопред.

82

Стоименов Гордана

-"-

-"-

20

неопред.

60

-"-"-

-"-"-

20
20

неопред.
неопред.

85
86

Богатинов Филип
Атанасова
Симјаноска Јасминка
Гоцева Ана
Михајловски Благоја

-"-"-

-"-"-

20
20

опред.
опред.

87

Илиевска Милена

-"-

-"-

20

опред.

88

Моника Стоилевска

-"-

-"-

20

опред.

89

Абдулаху Октај

-"-

-"-

20

неопред.

90
91

Речи Фатон
Шехи Шермин

-"-"-

-"-"-

20
20

опред.
неопред.

92

Фетаху Фетах

-"-

-"-

20

неопред.

93

Имери Манушаќе

-"-

-"-

20

неопред.

94

Амети Бесарт

-"-

-"-

20

опред.

95

Османи Арљинда

-"-

-"-

20

опред.

96

Цветковска Билјана

-"-

проф.по истор.

20

неопред.

97

Цветковска Славка

-"-

-"-

20

неопред.

98
99
100
101
102
103
104
105

Јовановска Емилија
Кроси Адријан
Цветковиќ Лилјана
Тодоровска Маја
Саздевска Анета
Зенуни Мухамед
Хаџи Пецова Миа
Пановска Весна

-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"-"социологија
вовед во право
граѓ. образ.
граѓ. образ.
граѓ. образ.
бизнис

20
20
20
2
15
12
8
20

неопред.
неопред.
неопред
неопред.
неопред.
опред.
неопред.
неопред.

106

Поп Дучева Светлана

-"-

филозофија

20

неопред.

107

Јовановска Биљана

-"-

екон, менаџ.

20

неопред.

108
109
110
111
112
113

Гочев Коста
Ставревска Лила
Кепеска Јорданка
Анастасовска Биљана
Симоски Зоран
Трајковска Лида

-"-"-"-"-"-"-

10
10
20
20
6
20

Неопред.
Неопред.
неопред.
неопред.
неопред.
неопред.

114
115
116
117

Димитрова Емилија
Христовска Наташа
Стефановска Соња
Михајлова Анѓелка

-"-"-"-"-

екон, менаџ.
екон, менаџ.
географија
биологија
-"градеж.проф и
раководител на
струка
градеж.пр.
-"-"-"-

20
20
20
20

неопред.
неопред.
неопред.
определено

83
84

118
119
120

Златевска Виолета
Трајковска С Елена
Мејзини Урим

-"-"-"-

-"-"-"-

20
20
20

неопред.
определено
неопределено

121

Мемети Јенуз

-"-

-"-

20

неопределено

122

Јусуфи Феми

-"-

-"-

20

неопред.

123

Сулејмани Редифе

-"-

-"-

20

определено

124

Лена Феста

-"-

-"-

20

неопред.

125

Муслиу Ндерим

-"-

-"-

20

неопред.

Административно технички персонал

1

Божиновски Владимир

ВСС

секретар

40

непределено

2

Христовска Верица

ВСС

Технички секретар

40

непределено

3

Никодиновска Ирина

ССС

благајник

40

непределено

4

Димиќ Роса

ССС

администратор

40

неопред.

5

Барџовска Ирена

ССС

сметководител

-"-

опред.

6

Трповски Тони

ССС

хаусмајстор

-"-

неопред.

7

Саити Фетие

Осмол

хигиеничар

-"-

неопределено

8

Аврамовска Ружа

Осмол

-"-

-"-

неопредел.

9

Китановска Мерлин

ССС

-"-

-"-

неопред.

10

Павловска Бранка

Осмол

-"-

-"-

неопред.

11

Рамадани Алираим

ССС

-"-

-"-

-"-

12

Марушкова Елизабета

ССС

-"-

-"-

-"-

13

Заркова Светлана

ССС

-"-

-"-

-"-

14

Крстевска Сунчица

ССС

-"-

-"-

-"-

15

Трповска Марија

ССС

-"-

-"-

-"-

16

Додиќ Тодорка

ССС

-"-

-"-

непределено

17

Трајковска Весна

ССС

-"-

-"-

непределено

18

Коцевска Севда

ССС

-"-

-"-

непределено

19

Грозданова Душанка

Осмол

-"-

-"-

непределено

20

Спасеновска Анита

ССС

-"-

-"-

непределено

21

Стојкоски Златко

ССС

Општ работник

-"-

непределено

22

Азизовски Кенан

ССС

чувар

-"-

неопред.

23

Спасеновски Наќо

ССС

хаусмајстор

-"-

неопред.

24

Крстевски Драги

ССС

чувар

-"-

неопред.

3.2.1. Форми на работа
Во наставата се користат сите познати форми и методи на работа
Наставни форми

Фронтална; групна; работа во парови; индивидуална

Наставни методи

Монолог; дијалог; метод на демонстрација (предемети,
модели, слики, цртежи, аудио-видео снимки и сл.); текстметод

(прирачници,

публикации);

збирки,

илустративен

таблици,
метод

речници,

(цртање

печат,

предмети,

графикони, појави, шеми, планови, карти, дијаграми); метод на
експеримент (анализа, синтеза); метод на практична работа;
метод на истражување; учење преку проект; учење преку
решавање

проблем;

претприемничко

учење,

разговор;

презентација, дискусија.

Резултати од државната матура јуни
Наставен предмет
Мајчин јазик

Англиски јазик

Германски јазик
Математика
Историја
Социологија
Француски јазик
Биологија
Филозофија

Наставен јазик Пријавиле Полагале Положиле Не се
jавиле
Македонски
191
187
182
јазик
Албански јазик
66
61
61
Македонски
172
165
147
јазик
Албански јазик
66
62
60
Македонски
јазик
Македонски
30
30
30
јазик
Македонски
27
26
26
јазик
Македонски
24
22
22
јазик
Македонски
1
1
1
јазик
Македонски
5
5
5
јазик
Македонски
28
28
28
јазик

Не
положиле
4
5
5
7

0
18

4
0

2
0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Бизнис

Македонски
јазик
Албански јазик

98

97

95

1

2

65

62

61

3

1

3.3. Реализација на Годишната програма
Годишната програма на училиштето се реализира. Со особен ангажман на голем број
професори сите предвидени проекти тековно се реализираат.
3.4. Успехот и редовноста на учениците во учебната 2018/19 година. Средниот просек на
училиштето е 3,58 оправдани вкупно 74595 или 76,35 по ученик и 7289 неоправдани или 8,15 по
ученик.
Успехот и редовноста на учениците и нивното поведение во учебната 2018/19 година е
прикажан во табелата:

4. Реализација на наставата
Наставата во нашето училиште е реализирана во согласност со Планот и Програмите.
Нереализираните часови поради оправдани отсуства (боледување, службено отсуство),
наставниците ги реализираат дополнително во договор со учениците, по редовната наставата, до
бројот на часови предвиден за учебната година.
Сите наставници имаат планирања за дополнителна и додатна настава, а распоредот за истата е
изготвен од училиштето и редовно реализиран.
По сите предмети еден час е предвиден за еко-програма.

4.1. Проекти
Планирани проекти од Град Скопје 2018/19
Ред
бр.

1.

2

2.

4.

Име на здружение

Име на проект

Здружение на граѓани
за подобрување на
себе си и другите
СФЕРА Скопје
Здружение за заштита
и унапредување на
животната средина
ЕКО ЛОГИК
Асоцијација за
едукација, консалтинг
и комуникација ОХО

Средношколски
игри

Прв скопски
извиднички одред

Временска
рамка за
реализација
на проектот

Училиште во
кое ќе се
реализира
проектот
Сите училишта
на Град Скопје

01.1031.10.2018
Камп за
одржливост
(Sustainability
Camp)
Мисија воздухМлади репортери
за животна
средина
Ти си атрактивен

01.0431.11.2018

Сите училишта
на Град Скопје

01.0515.12.2018

Сите училишта
на Град Скопје

01.0530.11.2018

СУГС „Георги
Димитров“,
СУГС „Цветан
Димов“, СУГС
„Васил А. Дрен,
СУГС „Кочо
Рацин“, СУГС
„Раде Ј.
Корчагин“,
СУГС „Орце
Ниолов“, СУГС
Арсени Јовков“,

5.

Здружение на граѓани
СМАРТ АП –
Лабораторија за
социјални иновации
Скопје Smart UpSocial Innovation Lab

Работилница За
3Д
Моделирање и 3Д
Печатење за
средношколци

01.0430.11.2018

СУГС „Д-р
Панче
Караѓозов“,
СУГС „Здравко
Цветковски“,
СУГС „Михајло
Пупин“, СУГС
„Никола Карев“,
СУГС „Јосип Б.
Тито“, СУГС
„Лазар Танев“,
СУГС „Боро
Петрушевски“,
СУГС „8
Сптеември“,
СУГС „Марија
Кири
Склодовска“,
СУГС „Димитар
Влахов“
Сите училишта
на Град Скопје

Проекти од 2017/18 кои продолжуваат во 2018/19
1. Поддршка за градење на капацитетите на Центарот за образование на возрасни и развој на
програми за образование на возрасни и програми за описменување и завршувањето на
основното образование на исклучените лица. Обуки за возрасни: ѕидар, фасадер, гипсармонтер, градежен работник за одржување на згради, градежен работник за одржување на
стари куќи - основан од Европската унија.
2. Knauf Junior Trophy;
3. Твининг Проект - Центар за стручно образование;
4. Проект „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ (2012 и сè
уште трае);
5. Проект за мир (2011година и сè уште трае);
6. Ние сме најдобри (2012 година и сè уште трае);

7. Еднакви, а различни (Во мојот свет) - 2012 и сè уште трае;
8. Моето училиште, мојата струка;
9. Општествена одговорност во училиштата;
10. Младите и медиумот - Високата школа за новинарство;
11. Филм-„Надеж“;
12. Превенција од дрога;
13. Безбедни училишта - хармонична средина – Мисија на ОБСЕ (2013 заврши на крај на прво
полугодие) Нова компоненета на проектот е тоа што ќе започне да се реализира под наслов
„Заштита од радикализам насилен екстремизам и тероризам“;
14. Хуманоста во глобални рамки;
15. Промовирањена мир и оспособување на младите со вештини во мултимедија и интернет;
16. Зајакнување на постоечките училишни заедници во средните училишта во Република
Македонија–Фондација Конрад Аденауер;

Реализирани проекти и обуки во текот на учебната 2018/2019 година:
1. Проектот „Go Green“ во текот на целата учебна година има активности кои се водени од проф.
Анѓелка Михајловска и Арлинда Османи,
2. Одбележан месецот на науката- ноември, од страна на активите по природни науки,
3. Учество на Европската недела на мобилност предводена од проф. Александар Крстев и
Снежана Шишковска,
4. Учество во изборот за „Најдобар бизнис концепт“ со проф. Билјана Јовановска и Весна
Пановска,
5. Активно учество во проектот „Еко мрежа- зелени училишта“,
6. Учество и освоени повеќе награди во Средношколските игри под водство на проф. Бети Вуиќ,
7. Учество и освоени награди во проектот „Еко-мрежа: Млади репортери“ со проф. Стево
Павловски,
8. Проектот „Лидер“ со проф. Лида Трајковска,
9. Учество во проектот „Преку спортот до мултиетничка кохезија“ со фудбалска екипа на
ученици од мешан етнички состав под раководство на проф. Шпетим Бериша и Наум
Капрически,

10. Учество на обука и работилници во проектот „Нови генерации- зелена иднина“ со проф.
Доротеа Димитровска,
11. Проектот „Smart-up: Младински предизвик“ со проф. Миа Хаџи-Пецова,
12. Во рамки на Денови на Европско Скопје, учество на натпреварот со фотографии од мое
Скопје,
13. Проект „Од идеја до странски пазар“ со проф. Весна Пановска,
14. Учество на семинарот „Информации за дислексија“ од здружението Ајнштајн со
дефектологот Ивана Здјелар,
15. Учество на натпреварот по историја со проф. Емилија Јовановска и Билјана Цветковска
16. Одбележан меѓународниот ден на археологијата со ученици и проф. Емилија Јовановска
17. Присуство на предавање организирано во Град Скопје по повод 13. Ноември со проф.
Емилија Јовановска и Билјана Цветковска,
18. Учество на конференција против аерозагадувањето во Град Скопје од проф. Моника
Стоилевска,
19. Обука „Медиумска и дигитална писменост за наставници и претставници од стручна служба“
учесници: педагог Јасмина Бошева, дефектолог Ивана Здјелар, проф. Мелита Станковиќ,
Мелита Чаушовска, Фатмире Балажи, Фјола Селими, Јенуз Мемети и Ндерим Муслију,
20. Обука – Советувалиште за превенција од дрога и семејно насилство- дефектолог Ивана
Здјелар и проф. Инџи Хајредин,
21. Проект „Паркирај совесно“ со проф. Горан Ѓоревски и Ндерим Муслију,
22. Учество на конференција „Родова еднаквост“ со проф. Елена Стојковска во Град Скопје
23. Учество на натпревар по хемија под водство на проф. Виолета Арсова,
24. Семинар „Улогата на вработените во основните и средните училишта за инклузија на
учениците со аутизам и интелектуална попреченост„ – КДС Центар учесници: Јасминка
Бошева и Ивана Здјелар,
25. Зајакнување на капацитетите на наставниците задолжени за училишните заедници Конрад
Аденауер – Мелита Станковиќ и Јасминка Бошева.
26. Мултиетничка интеграција на младите во образованието – координатор Мелитита Станковиќ
и Арљинда Османи, а присустваат сите наставници кои се реализатори на заеднички часови
во редовната настава.
27. ВНИУ – обука за проценители и советници за верификација на неформалото и информалното
учење – Лида Трајковска и Јасминка Бошева;
28. Обука на тема „Лекции по експериментална физика ЛЕФ 1 – Мелита Станковиќ;
29. Проект за кариерно советување – Јасминка Бошева.

Реализирани обуки за сите или поголем дел од наставниците
1. „Пристап на наставниот кадар и стручните служби во училиштето кон ученици со посебни
образовни потреби“ – Едукативен центар „Советувалиште за хумана соработка“
(Во организација на училиштето)

2. „Попис на средствата и изворите на средствата кај буџетските корисници, третман и книжења
на разликите по попис“ - SYUMPOSION 2018 (организирана за пописните комисии, а
реализирана во нашето училиште);
3. Обука „Образование на 21-ви Век“ – БРО (организирана за сите наставници)

4. Обука „Техники за интерактивна настава“-интерна обука за наставници кои имаат работно
искуство помало од три години и наставници кои учествуваа самоиницијативно.
(реалилизирал педагог Јасминка Бошева).
5. Обука ,, Принципи на работа со ученици со интелектуална попреченост во редовната настава
во инклузивно училиште“ – презентација наменета за наставници кои реализираат настава во

паралелки каде има ученици со интелектуална попреченост. (реализирал дефектолог Ивана
Здјелар)

5. Воннаставни активности во училиштето

Освен

редовната

настава

во

училиштето

се

случуваат

многубројни воннаставни активности, секако поврзани со наставата и
изведувани од учениците под менторство на професорите.
Раководниот тим се грижи, ја организира и поттикнува работата на
воннаставните

активности,

односно:

натпреварите,

изложбите,

приредбите, и сите други видови активности во кои учениците ги
искажуваат своите афинитети и квалитети.
Сите воннаставни активности се дадени во поединечните извештаи
на активите во училиштето.
На 15 октомври беше организиран дочек на маратонците од нашите ученици, истиот ден
попладне имавме дочек на наставниците и учениците од Гимназијата Брежице – Брежице Словенија
со кои имаме потпишано Меморандум за соработка. Првиот ден беше одбележан Меѓународниот ден
за борба против гладот со претходно подготвена програма (квиз, хор, изработка на плакати за
оплеменување на просторот, израборка на графит со името на нашето училиште) Во четиридневното
престојување наставниците и учениците од Словенија имаа можност да го посетат Охрид,
манастирот Св. Јоаким Осоговски – Крива Паланка, Дебар-Кнауф, Милениумскиот крст на Водно,
панорамско разгледување на Скопје и Старата скопска чаршија.

Како и секоја година и оваа учебна година имавме одбележување на патронатот на
училиштето со пригодна програма - рецитирање, настап на училишниот хор, ревија на модели
изработени од ученици со рециклиран материјал, изложба на изработки од ученици и промоција на
краток филм ,,Мисија Воздух – Диши длабоко“ под менторство на проф. Стево Павловски. Оваа
година патронатот ни беше организиран под мотото „Мисија воздух-диши длабоко“, а како почесни
гости беа претставници од Град Скопје, Министерство за животна средина, претставници од Go
Green претставници од CeProSARD. Настанот го отвори Директорката Атина Томовска, а сите
претставници имаа кратко обраќање.

Одбележан е Денот на албанската азбука со соодветна програма реализирана од учениците под
менторство на предметни наставници.

За Нова година беше организирано украсување на училиштето и претстава со доделување на
пакетчиња за најмладите.

Организирање натпревар „креативна елка“. Учениците со својата фантазија, талент и
одговорен однос кон животната средина, изработија елки од пластика, хартија и дрво, а нивните
креации станаа дел од новогодишниот декор на училиштето. Откако од страна на комисија беа

прогласени најдобрите креации, учениците своите творби ги подарија во неколку редовни и посебни
основни училишта, како и во дом за стари лица.

На 09 февруари бевме домаќини и активни учесници во панел дискусијата на настанот
„Пречкртај насилство“ во организација на UNICEF MK. Учениците преку учество, дружба и
креативност и овој пат дадоа своевиден придонес за подигање на свеста за не/насилството.

На 21.02.2019 год. во Кино Фросина - МКЦ ученици од нашето училиште под менторство на
проф. Инџи Хајредин имаа премиера на драмата „Магијата навистина постои – Мagic really exists“.
Средствата од реализираната драма беа наменети за хуманитарни цели.

На 7ми март беше одбележан Денот на албанскиот учител со пригодна програма реализирана од
учениците под менторство на предметни наставници.

Од 11 до 15 март наставниците и учениците од нашето училиште беа во посета на партнер
училиштето „Гимназијата Брежице“ од Брежице Словенија.
За време на посетата учениците имаа можност да се запознаат со организација и струките на
средно техничкото училиште „Стопанско Индустриско Градежно Училиште Загреб“ во Загреб; Во
училиштето „Гимназијата Брежице“ беше организирана пригодна програма: претстава, квиз
Ориентација во град, посета на Посавски Музеј Бржице, посета на замок; посета на нуклеарната
централа Кршко во Љубљана и Бледското Езеро.

Одбележување на 21-ви март Ден на еколошката акција на младите.

По повод 21 Март – Светскиот ден на лицата со Даунов синдром, во Јавна соба беше
спроведена хуманитарна акција под ментроство на Доротеа Трајановска-наставник и Ивана Здјелардефектолог, а гости беа корисниците на Центарот за лица со Даунов синдром во Скопје. Средствата
од продажбата на маичките беа донирани за Центарот за лица со Даунов синдром во Скопје.

Проект за мир
СГГУ ГС „Здравко Цветковски“ е вклучено во мрежата од образовни институции и здруженија
која се заснова на основните вредности на општествениот живот, кои ги разликуваат културните
традиции на национално, европско и светско ниво, потпирајќи се на поддршката од професорите и
учениците кои пак, сакаат да соработуваат во промовирањето на разни иницијативи со што го
помагаат ширењето на културата на мирот, во најширока смисла на зборот.
Проектот започна септември 2011 година и сè уште трае.
Во 2012 и 2013 во Италија добивме специјални награди за учество, како и прва награда на
натпреварот во Падова.
2014 учествувавме на отворената (онлајн) трибина под наслов „Правила на играта: можностите и
ризиците на адолесценцијата“.
2015/2016 преку овој проект се вклучивме во проектот СМАРТ каде група наши ученици во
април 2015 беа во Сараево и учествуваа во работилниците за мултиетничка интеграција и снимија
краток документарен филм; во септември 2015 беа во Менхејм, Германија каде посетуваа обуки за
учество и правење европски проекти.
Во април 2016 година со група ученици се претставивме на Годишното собрание во Лињано,
Италија на тема „интернет злоставување“. Таму го освоивме петтото место од 90 учесници од цела
Европа.
Во мај 2016 година се одржа Годишно собрание на Проектот за мир во Македонија каде земаа
учество сите училишта вклучени во оваа мрежа, како и гостите од Италија. Со Проектот за мир
потпишавме нов меморандум за продлабочување и проширување на мрежата.

Во мај 2018 година се одржа Годишното собрание на Проектот за мир во Тревизо, Италија
каде што е всушност и седиштето на самиот проект. На овој настан настапивме со темата „Let the
sunshine in“ во која учествуваа 13 ученици и преку пеење и соодветна танцувачка кореографија ја
пренесовме пораката за мир и освоивме II место.
Во април 2019 година традиционално се одржа Годишното собрание на Проектот за мир во
Италија, а од страна на учениците од нашето училиште и оваа година е освоено престижното II место
под менторство на наставниците Дијана Виденовиќ и Мелита Чаушоска.

По повод Светскиот ден на здравјето, на 05.04.2019 год во нашето училиште беше
организиран хуманитарен настан на тема ДЕПРЕСИЈА под менторство на наставник Николина
Иваноска Котевска.

На 24.04.2019 год нашето училиште имаше Отворен ден кој беше проследен со повеќе
активности: изработка на графити, ликовен конкурс, музички настап, спортски активности, а учество

земаа и ученици од други средни училишта. Истиот ден во училиштето пристигнаа и гостите од
Италија.

Во рамките на проектот „За безбеден град“ кој се реализираше во соработка со: Град Скопје,
МВР, Советот на родители, стручната служба и учениците, беа организирани трибини на теми
„Превенција од зависности“ и „Семејно насилство“, кои претходно избрани од страна на учениците.

6. Работа на управните и стручните органи и тела
6.1. Училишен одбор
Во учебната 2018/2019 Училишниот одбор одржа 9 состаноци и донесе повеќе одлуки.
6.2. Совет на родители
Во учебната 2018/2019 Советот на родители одржа 3 состаноци.
6.3. Наставнички совет
Наставничкиот совет на училиштето одржа 39 состаноци на кои беа разгледувани успехот,
редовноста и дисциплината на учениците, а беа и изрекувани педагошки мерки и пофалби за
учениците како и предлог мерки за надминување на одредени проблеми поврзани со
подобрување на успехот, редовноста и дисциплината на учениците.
Наставничкиот совет на училиштето ги усвојуваше резултатите од: Класните совети,
поправните испит и испитите на годината, вонредните испити и диференцијалните предмети.
Усвојување на предлог комисии за: Државна матура, пописна комисија и др.
6.4. Менаџерски тим
Менаџерскиот тим го сочинуваат: директорот на училиштето, двајца помошници директори и
еден раководител на настава, во консултации и блиска соработка со педагошко-психолошката
служба составена од три члена (психолог, педагог и дефектолог).
Тимот одржува состаноци секоја недела (понеделник, 13 часот) кога ги распределува
задачите, се координира и консултира за сите планирани и тековни активности.
Менаџерскиот тим, пред сè ги спроведува одлуките на Училишниот одбор, се грижи за
редовната настава, планира и одобрува проекти, воннаставни активности, екскурзии, се грижи за
спроведувањето на куќниот ред во училиштето и секогаш е достапен и соработува со
професорите, учениците и родителите.
Се грижи за спроведување на ПИСА тестирањето, државната матура, и постојано соработува
со МОН, БРО, ДИЦ, Инспекторатот, навремено испраќајќи им ги сите барани документи,
податоци и сл.

6.5. Стручни активи (реализирани активности по активи)
Годишен извештај за работата на активот по македонски јазик и литература
1. Реализација на наставата;
2. Професионалио усовршување (учество на проекти и обуки на членовите од активот);
3. Воннаставни активности (учество на приредби, изложби, натпревари...)

1.

Реализација на наставата
Сите професори од активот по македонски јазик и литература ја реализираа наставата според

наставните програми и планови за средно стручно и гимназиско образование.
Во процесот на реализирање на наставата професорите користеа:
-наставни форми: индивидуална, фронтална, работа во парови, групна форма;
-наставни методи: разговорен, дијалошки, метод на усно излагање, анализа, синтеза, индукција,
дедукција, текст метод, интерпретативно-аналитички, илустративен метод, метод на демонстрација,
учење преку проект, разговор, демонстрација, дискусија и др.
-наставни техники: сложувалка, ЗСНУ, грозд, концепциски мапи, бура на идеи, размисли-дуплирајсподели, венонов дијаграм, грозд, рибина коска и др.
2.Професионалио усовршување
2.1Учество во проекти:
•

Учество на конкурс за избор на најдобра статија, фотографија и кратко видео на тема
Аерозагадување-Проектот„Мисија Воздух-Млади репортери за животна средина, 2018.
Освоено прво мест за филм и второ место за фотографија и статија. (ментор Стево
Павловски);

•

Учество во Проектот „Моето перо“-проект за поттикнување на творештвото кај младите на
возраст од 16-25 години со социјална инклузија на млади со оштетен слух, вид и говор-Центар
за образование, култура и уметност „Данаил Станојески“, 2018. (Стево Павловски);

2.2 Обуки на членовите од активот
•

Учество во обука „Современото училиште во 21 век“-БРО,2018. (Верица Коцевска, Флорита
Ерновска, Стево Павловски, Билјана Тодоровска, Билјана Богдановска, Наташа Арсова,
Јасмина Лековска, Соња Ребац, Каролина Ивановска, Елена Стојковска );

•

Учество во обука „Промени во наставната програма по предметот македонски јазик и
литература за учениците со албански наставен јазик од прва година.“-во склоп на проектот

Модернизација на техничкото образование на Р.Македонија, БРО, ноември, 2018.(Билјана
Тодоровска, Јасмина Лековска и Елена Стојановска);
•

Учество во обука за инклузија на децата со нетипичен развој; ноември, 2018. (Флорита
Ерновска, Соња Ребац, Билјана Тодоровска и Елена Стојановска);

•

Учество во обука за малолетничко насилство во основните училишта (Промоција на јавни
документи и политики во рамки на Форум за родова еднаквост); Град Скопје, ноември, 2018.
(Елена Стојановска);

•

Учество во обука „Пристап на наставните кадри и стручните служби во училиштето кон
учениците со посебни потреби“- 2018 (Флорита Ерновска),

•

Учество во обука „Техники за интерактивна настава“; јануари,2019 (Стево Павловски, Билјана
Тодоровска, Јасмина Лековска и Елена Стојановска, Каролина Ивановска);

•

Учество во обука „Инклузија“;јануари,2019 (Стево Павловски);

3.Воннаставни активности:
•

Учество во патрониот празник на училиштето-ноември, 2018 (Стево Павловски, Елена
Стојановска);

•

Учество на денот на албанската азбука. (Елена Стојановска);

•

Организирана посета на театарски претстави во Драмски театар, Македонски народен театар и
Театар Комедија-2018/2019 (Стево Павловски, Флорита Ерновска и Билјана Тодоровска);

•

Учество во настанот „Срце полно хуманост“, организиран од СГГУ „Здравко Цветковски“.
(Наташа Арсова, Стево Павловски и Елена Стојановска учествуваа со свои прашања, а Елена
Стојановска учествуваше и со организација на натпреварите);

•

Учество во отворениот ден на училиштето (Елена Стојановска);

•

Учество на на промоција на книгата „Мартин Крпан - Дипломат и воин“ од проф. д-р Милан
Јазбец, амбасадор на Р. Словенија во РСМ.(08.05.2019) (Стево Павловски);

•

Учество на Саем на книгата (Наташа Арсова, Елена Стојановска)

•

Учество во процесот на промоција на училиштето во основните училишта во Р.Македонија;

•

Учество во изработка на училишен весник (Соња Ребац);

•

Учество во процесот на прегледување на државна матура по предметот македонски јазик и
литература (лидери Стево Павловски и Флорита Ерновска,

оценувачи Наташа Арсова,

Каролина Ивановска, Соња Ребац и Билјана Тодоровска);

Скопје, 2019

Секретар на активот
м-р Стево Павловски

Ученик

клас Предмет
(Настан, вид на натпревар)

ментор

Ана Георгиевска
Милан Ѓорѓиевски
Јован Пилев
Ерина Овнарска
Мина Овнарска
Александра
Петровска
Кирил Цонков
Алексеј Спасевски
Марко Јовановски

А2а

Учество на конкурс на Проект
„Мисија Воздух“- Млади
репортери за животна средина,
за избор на најдобар
краткометражен филм на темаАерозагадување

Стево
Павловски

Учество на конкурс на Проект
„Мисија Воздух“- Млади
репортери за животна средина,
за избор на најдобар есеј
Учество на конкурс на Проект
„Мисија Воздух“- Млади
репортери за животна средина
за избор на најдобра
фотографија
Средношколски игри 2018 год.
Организирани преку
здружението Сфера-учество во
категорија креативно
пишување
Учество на МАССУМ во
категорија Интервју за работа
на македонски јазик
Учество на МАССУМ во
категорија најдобра поетска
творба

Стево

Натпревар
(меѓународе
н,
републички,
регионален,
општински)

Освоена
награда/мес
то (1,2, 3
награда/мес
то или
пофалнца)
1 место

републички

Ивона Атанасова
Елена

А2в

Стаменковска
Милан Ѓорѓиевски

А2а

Доневски
Александар од

IV -

Александра

А2в

3

Петровска
Андреј Петровски

Д1в

републички

2 место

републички

2 место

општински

3 место

државен

пофалница

државен

пофалница

државен

пофалница

регионален

Второ место

државен

пофалница

Павловски
Стево
Павловски

Соња
Ребац

Стево
Павловски
Билјана
Тодоровск
а

Благица Трајковска
Александра

Д2а
А2а

Петровска
Александра
Петровска

А2а

Учество на МАССУМ во
категорија најдобра поетска
творба
Учество на регионален
натпревар по македонски јазик
и литература во учебната 20182019
Учество на државен натпревар
по македонски јазик и
литература во учебната 20182019

Стево
Павловски
Стево
Павловски
Стево
Павловски

Извештај за работата на активот по албански јазик и литература од учебна
2018/2019 год.
Од членовите на активот за време на ова учебна година се реализирани следните активности:
Го состави годишниот план и програм за работа на активот во учебната 2018/19, годишниот
глобален и тематски план за прва, втора, трета и четврта година, програмата за воннаставни
активност, за дополнителна и додатна настава, направена е завршна поделба на часовите по
наставници за оваа учебна година.
Во текот на целата учебна година, покрај реализација на програмата од редовната настава,
реализирано е и дополнителната, додатната настава со предвидените класови како и воннаствни
активности.
Одржано e предавање поводот 8 септември и 11 октомври
Во текот на месец септември активот
Останати активносѕи
•

Составување нa тестовите од завршниот испит.

•

Составување на два теста за вонредните ученици со премин од тригодишно на четиригодишно
образование.

•

Сосставувување на тест за верификација на познавање на албанскиот литературен јазик (за
вработување)

•

Организација и реализација на Програма по повод Патрониот празник на училиштето

•

Организација и рeлиазација на литературна програма по повод 22 Ноември - Ден на албанската
азбука.

•

Предавања и литературен час по повод 7 март-денот на албанскиот учител.

•

Обука од БОН- Наставниците и учениците во XXI век

•

Обука од ДИЦ – Оценување на тестови од државна матура 2019

•

Rеализираwe дополнителните часови за матурантите.

•

Учествo во активностите организирани за денот на екологија.

•

Посета со ученици на Саемот на книгата 2019 год.

•

Колегите аплицираа на огласот за оценувачи на екстерните тестови во ДИЦ.

•

Pосетa нa театарот на албанската драма како и Филолошкиот Факултет во Скопје.

•

На крај се анализираше реализацијата на програмата и се констатира дека таа е реализирана.
Актив по албански јазик и литература

Годишен извештај за работата на активот по математика и информатика
во учебната 2018/2019 год
Реализација на наставата:
• Наставните содржини предвидени за учебната 2018/2019 година во целост се реализирани од
страна на сите наставници од активот по математика и информатика.
• При реализација на наставата користени се: фронтална форма на работа-при поучување на група
ученици, индивидуална форма-при самостојна работа на ученикот, кооперативна форма-при
работа во парови и групна форма на работа, а од методите на работа користени се: метод на
разговор, метод на демонстрација, графички метод, метод на писмена работа и метод на работа со
компјутерска технологија
• Реализирана е дополнителната и додатната настава предвидена во ова полугодие од страна на сите
наставници од активот по математика и информатика.
• Формирани се математичката секција и информатичката секција.
• Поделени се матурските теми на матурантите по предметот математика и информатика.
• Реализирани се вонредни испити .
• Направени се изедначени годишни и тематски планирања од страна на сите наставници од
активот.
• Направени се изедначени полугодишни тестови за сите четири години од страна на сите
наставници од активот .
• Одржани се подготовки за натпреварите по математика и информатика
• Одржан е училишен натпревар по математика

Професионално усовршување:
•

Обука: ‘’Реформирано стручно образование’’ (СОУ Лазар Танев) – Сијка Шахпаска,Томе
Настевски и Мусеин

•

Обука: ‘’Пристап на наставниот кадар и стручните служби во училиштето кон ученици со
посебни образовни потребни’’ (Крушево) – Сијка Шахпаска, Виолета А. Марцекиќ, Силва
Таневска, Слободанка Киселовска, Билјана Анчевска, Радмила Тодоровски и Ана Ковачева

•

Обука: ‘’Современа настава во 21 век’’ (СГГУ Здравко Цветковски) - Сијка Шахпаска,
Виолета А. Марцекиќ, Силва Таневска, Слободанка Киселовска, Билјана Анчевска, Радмила
Тодоровски, Томе Настевски, Иванка Велиновска, Селбије Бакија, Мусеин Османи, Ана
Ковачева, Слободанка Кожухарова и Фатмире Балажи
➢ Меѓународна конференција за образование по природни науки и математика
Виолета А. Марцекиќ и Радмила Тодоровски

(ПМФ) –

•

Обука: ‘’ Попис на средствата и изворите на средствата кај буџетските корисници, третман и
разликите по попис - Фатмире Балажи, Слободанка Киселовска

•

Обука: ‘’ Планирање и креирање на тестови’’ организирано од БРО – Силва Таневска и
Билјана Анчевска

Воннаставни активности:
• Изработен е распоред на часови за учебната 2018/2019 година од страна на Слободанка
Киселовска
• Изработен е распоред за додатна и дополнителна настава – Слободанка Киселовска
• Заменик претседател на комисијата за државна матура – Слободанка Киселовска
• Администратор за државна матура – Ана Ковачева.
• Изработка на статистика на постигнатиот успех во училиштето - Ана Ковачева.
• Претседател на комисијата за рангирање на ученици за запишување во прва година во учебната
2018/2019 година - Ана Ковачева
• Ментори на ученици-учесници на училишниот натпревар по математика – Сијка Шахпаска, Силва
Таневска, Билјана Анчевска
• Оценувач на државна матура : Билјана Анчевска и Радмила Тодоровски
• Одржување на web-страната на училиштето – Ана Ковачева
• Администратор за ЕМИС / ЕСАРУ апликацијата за учебната 2018 / 2019 год за функционирање на
Е-дневникот–Виолета Марцекиќ

Натпревари :
Во првото полугодие се одржа училишен натпревар по математика со следниве
резултати:

прво место – нема
второ место – Кристијан Митовски А1А
трето место – Илина Пановска I3
Марко Поповски I5
Кирил Јанакиевски II3
•

Учество на натпреварот по информатика ДАБАР – ментори: Фатмире Балажи и Ана Ковачева

•

Учество на меѓународниот натпревар по математика КЕНГУР ( 30 ученика – 1 ученик освои
второ место и 8 ученика освоија трето место ) – ментори: Виолета Марцекиќ-Алексовска,
Силва Таневска, Радмила Тодоровски, Томе Настевски и Билјана Анчевска

•

Учество на манифестацијата ‘’ Ноември – Месец на науката 2018 ‘’ – ментор : Силва Таневска

•

Учество на натпреварот МАССУМ ( категорија: најдобра модна креација ) – ментор: Ана
Ковачева

•

Учество на натпревар за модна ревија од рециклиран материјал Trash Fashion – ментор: Ана
Ковачева

•

Учество на натпревар по информатика организиран од Certiadria на кој една ученичка ( Надија
Ичев ) се здоби со официјален Microsoft сертификат –

•

Учество на средношколски игри 2018 –

ментор: Ана Ковачева

ментор: Билјана Анчевска

Членови на активот по математика:
Иванка Велиновска, Сијка Шахпаска, Силва Таневска, Томе Настовски, Слободанка Киселовска,
Виолета Марцекиќ-Алексовска, Билјана Анчевска, Радмила Тодоровска, Мусеин Османи, Селбије
Бакија.
Членови на активот по информатика:
Ана Ковачева, Слободанка Кожухарова и Фатмире Балажи
Скопје, 2019 година

Секретар на активот
по математика и информатика
Слободанка Киселовска

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО ФИЗИКА, ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019

1.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА

Наставата во во оваа учебна 2018 / 2019 година, по предметите физика, хемија и биологија е
реализирана според планот и програмата од Бирото за развој на образование. При реализација на
истата се применуваа следните наставни форми ( фронтална, групна работа, индивидуална работа,
работа во групи и др.), наставни методи (дијалошка, метод на разговор, цртање, презентација и др.) и
се применуваа различни наставни техники во зависност од видот на наставниот час, предметот и
целта на самиот час.

Во активот, во текот на годината е извршена подготовка на тестови по предметите, при што
истите се усогласени помеѓу професорите, а се реализирани за проверка на стекнатото знаење на
учениците.
Покрај редовната настава, одржани се и дополнителна настава со ученици кои имаат
потешкотии и проблеми во совладувањето на наставниот материјал и додатна настава со ученици
кои покажуваат интерес за истата. Се вршеше подготовка на учениците за општинските,
регионалните натпревари. Се одржуваше и подготвителна настава за учениците кои полагаа
матурски испит по предметите. Часовите од редовната настава како и од дополнителната и додатната
настава се уредно заведени во дневникот.

Класните

раководители

редовно

ги

одржуваа

родителските средби, разговори со родителите по потреба, работа со класот, решавање на разни
проблеми во класот, изрекување на педагошки мерки, водење на класна администрација и останатите
тековни работи.

1.

ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ( УЧЕСТВО НА ПРОЕКТИ ,ОБУКИ НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД
АКТИВОТ )

Членовите од активот по физика, хемија и биологија учествуваа во реализација на проекти,
присуствуваа на обуки за професионално усовршување

Име и Презиме

Проект, обука

Зоран Здравковски

*Проект за
развивање вештини
и поддршка на
иновации,
модернизација на
техничко
образование
*Обука за “Пристап
на наставниот кадар
и стручните служби
во училиштето кон
ученици со посебни
образовни потреби”

Време и Место на
реализација
*06.10.2018
СОУ “Лазар
Tанев“Скопје

*03-04. 11.2018
Крушево

*Обука за “
15.12.2018
образованието во 21- СГГУГС “Здравко
от век “
Цветковски” Скопје

Организатор

*Едукативен центар
“ Советувалиште за
хумана соработка”
Дрим Травел и турс

БРО

Роза Трајковска

* Обука за инклузија
во образованието

*22.06 и 23.06.2019
година Охрид

СГУ “Орце
Николов”

*Обука за “Пристап
на наставниот кадар
и стручните служби
во училиштето кон
ученици со посебни
образовни потреби”

*03-04. 11.2018
Крушево

*Едукативен центар
“ Советувалиште за
хумана соработка”
Дрим Травел и турс

*Обука за “
*15.12.2018
образованието во 21- СГГУГС “Здравко
от век
Цветковски” Скопје
Мелита Станковиќ

*Учество на “
Меѓународна
конференција за
образованието по
природни науки и
математика “

*23 - 24.03.2018
ПМФ- Скопје

*Обука за “
Подигнување на
* 20.08.2018 јавна
свесноста на
соба- Скопје
наставниците и
членови на стручни
служби за насилниот
екстремизам и
радикализација “

*БРО

* ПМФ при
универзитетот “Сб.
Кирил и Методиј “
Скопје и Друштвото
на физичарите на
Република
Македонија.
*МОН, OSCE,
National Committee
for countering violent
extremism and
counter terrorism.

*Обука за “Пристап
на наставниот кадар
и стручните служби
во училиштето кон
ученици со посебни
образовни потреби”

*03 - 04. 11.2018
Крушево

*Едукативен центар
“ Советувалиште за
хумана соработка”
Дрим Травел и турс

*Учество на
тркалезна маса на
тема “ Улогата на
училиштата во
унапредување на
меѓуетничката
интеграција “
*Учество на
манифестацијата “

*06.11.2018

*МОН, Град Скопје,
Мисијата на ОБСЕ,
Македонскиот
центар за граѓанско
образование и МОФ.

*09 - 10.11.2018
Скопје City Mall

*ПМФ, Друштво на
физичари на Р.М.

Ноември- месец на
науката 2018 “
* Учество на 42

*09 - 10.11.2018
Скопје City Mall

*Друштво на
физичари на Р.М.

*Обука за “ Media
and Digital Literacy “

*20.11.2018 Скопје

*OSCE

* Обука за
енергетска
ефикасност,
климатски промени
и зелени работни
места

*05-06.12.2108
Охрид

*GoGreen

Школа “ Млади
физичари “

*Обука за “
*15.12.2018
образованието во 21- СГГУГС “Здравко
от век
Цветковски” Скопје

*Обука за
“Користење на
методи за младинска
работа и
неформално
образование “

*16-18.12.2018
Велес

*Обука за Училишна *01.02.2019 –
04.02.2019
Заедница “
Крушево
Зајакнување на
капацитетите на
училишните
заедници “
* Обука за
меѓуетничка
интеграција”

*БРО

*Konrad Adenauer
Stiftung и LEAD

*Konrad Adenauer
Stiftung и LEAD

*01.07.2019 –
*OSCE, USAID,
03.07.2019 хотел
Град Скопје, МЦГО
“ Сириус” Струмица

*Семинар по Физика
“ ЛЕФ – 1, лекции
по експериментална * 08.07.2019 –
12.07.2019 Берово

*Регионално
здружение на
физичари.

Билјана
Анастасовска

Виолета Арсова

физика“

Хотел “Манастир”

*Обука за “Пристап
на наставниот кадар
и стручните служби
во училиштето кон
ученици со посебни
образовни потреби”

*03 - 04. 11.2018
Крушево

*Едукативен центар
“ Советувалиште за
хумана соработка”
Дрим Травел и турс

*Обука за “
*15.12.2018
образованието во 21- СГГУГС “Здравко
от век
Цветковски” Скопје

*БРО

*Обука за “
*15.12.2018
образованието во 21- СГГУГС “Здравко
от век
Цветковски” Скопје

*БРО

*Обука за
наставници –
“видови на наставни
техники и начин на
нивно користење”

*22.01.2019
СГГУГС “Здравко
Цветковски” Скопје

* СГГУГС “Здравко
Цветковски” Скопје

*Семинар за
наставници по
Хемија за средните
училишта

*02.03.2019
ПМФ - Институт по
Хемија

* ПМФ - Институт
по Хемија

Ученик

клас

Предмет
(Настан, вид
на натпревар)

ментор

1.Марко

I5

физика

Мелита

Поповски

Натпревар
(меѓународен,
републички,
регионален,
општински)

Освоена
награда/место
(1,2, 3
награда/место
или пофалнца)
Пласман на

Станковиќ

Оштински натпревар

регионален

Мелита
Станковиќ
Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

/

Оштински натпревар

/

2.Надја Ичев

I5

физика

3.Тодор

I5

физика

4.Марија Бајиќ

I1

физика

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

/

5.Кристијан

А1в

физика

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

Пласман на

Чагаровски

Митовски
6.Елена

А1в

физика

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

/

А1в

физика

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

/

А1а

физика

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

/

А1а

физика

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

Мелита
Станковиќ

Оштински натпревар

Темелкова
7.Христијан
Ивковски
8.Мартина
Димовска
9.Фиона
Христовска
10.Анастасија

регионален

А1а

физика

Јовановиќ
физика

11.Бојан Круниќ

II 3

12. Кирил

II 3

физика

Јанакиев
13.Елена

физика

Терзиева

II 2

14. Викторија

II 3

физика

Стојановска

/

/
/
Пласман на
регионален

/

/
Кирил Јанакиев

II 3

физика

Мелита
Станковиќ

Регионален
натпревар

/

Кристијан

А1в

физика

Мелита
Станковиќ

Регионален
натпревар

/

I5

физика

Мелита

Регионален

/

Станковиќ

натпревар

Митовски
Марко
Поповски

1.

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

*Учество на професор Билјана Анастасовска во биолошката секција, при што се
реализирани активностите предвидени според гофишниот глобален план за секцијата во првото
полугодие.
Насаден е цветен расад ( љубичици) во жардинериите пред службените влезови од
училиштето.
Редовно се обогатуваат и одржуваат цвеќињата во училишниот ентериер.
Насеан е нов расадкој ќе е расадуваи ќе го разубавува училишниот екстериер на пролет.
*Учество на професор Виолета Арсова во креирање на наставни планови за работа со
употреба на интернет пребарувања и нивна презентација.
Презентација на 06.12.2018г со ученици од IV 4 гледање со лупа-кристали, видови кристали,
состав и имиња.
Изработка на модели на органски молекули со топчиња и стапчиња со ученици од трета
година, на 10.12.2018 година.
Подготовка на деца од прва година за општински натпревар по хемија и учество на 16.03.2019
година, во СГУ Гимназија “Никола Карев”
Посета на Хемиски спектакал на Хемиски факултет oдржан на 05.04.2019 година, дело на
ученици од четврта и прва година кадешто преку експерименти учениците се запознаени со
својствата на елементите од периодниот систем
Отворен ден на училиштето – Хемија како редовен предмет од гимназија даде свој придонес
за презентација на нашето училиште.

Семинар за наставници 02.03.2019

Хемиски спектакал 05.04.2019

Отворен ден на СГГУГС “ Здравко Цветковски “
*Редовни активности на професор Мелита Станковиќ со Училишната Заедница како
координатор на истата.
Оганизирање на избор на Класна Заедница, Училишна Заедница, Претседателство на
Училишна Заедница.
Редовни состаноци за избор на локација и начин реализирање на матурската прослава.
Состаноци со УЗ и ПУЗ на тема екскурзија.
Состаноци во соработка на “Биди Зелен” клубот за организирање на предновогодишна забава.
Активности како координатор на проектот за меѓуетничка интеграција.
Учество во Училишниот натпревар по физика огранизиран од страна на училиштето.
Подготовка на учениците за истиот, составување на прашања, прегледување на тестовите и
рангирање на учениците.
Подготовка на ученици за натпревар по физика, организиран од ПМФ институт по физика.
Општински натпревар на 02.02.2019 година. Имаше учениците кои се пласираа на регионалниот
натпревар кој се одржа на 09.03.2019 година.
Подготовка на ученик за екстерниот испит по физика од државната матура.
Учество на презентација на “ биди зелен “ клубот во нашето училиште.
Обука на Училишната Заедница
04.02.2019 година во Крушево.

од страна на здружението – LEAD, од 01.02.2019 до

Учество на семинар за физичари “ ЛЕФ-1 лекции по експериментална физика “, од 08.07.2019
година до 12.07.2019 година, во хотел “Манастир” во Берово.
Отворен ден на училиштето – Физика како редовен предмет и во стручното и во гимназија
даде свој придонес за презентација на нашето училиште.

обуката за користење на методи на неформално образование и младинска работа во работата со
учениците и со Училишните заедници. 16.12.2019 - 08.12.2019 во Велес

Учество на манифестацијата “ Ноември- месец на науката 2018 на 09 - 10.11.2018
Скопје City Mall

Обука на Училишната заедница “Зајакнување на капацитетите на Училишната Заедница
организирана од LEAD од 01.02.2019 до 04.02.2019 година во Крушево

“

На огласната табла која се наоѓа кај кабинетот по природни науки професорите редовно
истакнуваат исвестувања за термините на дополнителната и додатната настава во училиштето.

Професор Билјана Анастасовска
-Учество во работата на биолошката секција.

Професор Мелита Станковиќ

Училишна Заедница

“ Ноември -Месец на Науката”

“ Ноември -Месец на Науката”

Училишни натпревари – Истакнување на
резултатите

Обука за климатски промени и зелени работни места во соработка со GoGreen

Обука за “ Подигнување на свесноста
на наставниците и членови на
стручни служби за насилниот
екстремизам и радикализација “

Обука за “ Користење на методи за
младинска работа и неформално
образование”

Активно учество за денот на екологија во уредување на училишниот двор од страна на
професорите Зоран Здравковски, Билјана Анастасовска, Мелита Станковиќ.

Годишен извештај на активот по Општествени науки и географија 2018/19
1.Реализација на наставата:
Изработени се годишни глобални и тематски планови со стандарди и критериуми за оценување за
секој предмет ,како и дневни подготовки;
Подготвени се унифицирани тематски тестови по години ;
Формирани се секции по одредените предмети;
Одредени се области и теми за проектна задача,
Помош преку менторство на учениците во изработка на проектни задачи (цел актив
Изготвувања прашања и тестови за интерна матура ( цел актив)
Учество во комисии за одбрана на матурски задачи (цел актив)
Тестатори за екстерно проверување ,државна матура- интерен и екстерен дел (цел актив)
Оценувачи на екстерна матура –историја , Емилија Јовановска и Славка Цветковска

Наставната програма е во целост реализирана според глобалните и тематските планови;
Во наставата се користени наставни методи (монолошки ,дијалошки ,демонстративен метод
,презентација

и др.) наставни форми(фронтална групна,во парови , индивидуална) и наставни

техники(бура на идеи, ЗСНУ,игри,сложувалки вртелешки,асоцијации и др)
2. Професионално усовршување
-

Обука за модуларни наставни програми –октомври-Славка Цветковска ,Адријан Кроси Анета
Саздевска

-

Предавање за Морални специфики на жената – Европски Универзитет-Светлана Поп Дучева

-

Обука за инклузија во наставата –Крушево – Емилија Јовановска,Анета Саздевска ,Славка
Цветковска

-

Обука во Струмица за Кариерен центар – Билјана Цветковска

-

Истражувања за Кариерен ценар – Билјана Цветковска

-

Македокс – гледање на филмови во училиштето – Светлана Поп Дучева

-

Обука –климатски промени и зелени работни места – Go green –Емилија Јовановска

-

Обука – настава во 21 век – цел актив
3.Воннаставни активности

-

учество во Ден на екологија – цел актив

-

учество во Отворен ден на училиштето – цел актив

-

учество во презентации на училиштето – цел актив

-

учество на МАССУМ со изработка на Бизнис план

-

учество во Крводарителски акции организирани од Црвен крст

-

По стапките на ослободителите посета на Музеј од Втора светска војна – Емилија Јовановска и
Билјана Цветковска

-

Посета на Археолошкиот музеј на Македонија,

-

Посета на Археолошкото наогалиште Скупи

-

Посета на Градот Велес и во рамките на истото,посета на Мономенталното дело на Андреј
Дамјанов,црквата Св,Пантелејмон,Псета на Гробот на Миле поп Јорданов,Музејот на градот
Велес и плоштадот Којник,како паркот на градот Велес. Кулата на Велес,Куката на Коста Рацин
,Јордан Хаџи Константин Џинот куката на Касапови и друго.

-

Професорот по психологија м-р Николина Иваноска Котевска ги реализираше следниве
активности:

*На 02.04.2019 година се одржа работилница на тема ,,Под маската’’со времетраење од 6
часа.Целта на работилницата е себе-спознавање во контекст на маските кои ги носиме во текот
на животот.
Учениците сами изработуваа маски, а потоа се работеше практично во насока на тоа колку
користиме маски во животот? Кое е нивното значење? Колку се псоектираме во истаа и кои се
карактеристиките кои се слични, а кои различни со нашата личност?!
*На 05.04.2019 година се одржа хуманитарен хепенинг на тема ,, Депресија’’. Учениците
подготвија флаери, презентација и одржаа предавање на останатите ученици во училиштата за
симптомите, причините како и помошта при справување со депресивната состојба.
*На 21.04.2019 година заедно со учениците од СУГС ,,Георги Димитров’’ се одржа хуманитарен
хепенинг на тема ,,Насмевни се, среќата е во малите нешта”. Подготовките за истиот беа во
месец март и април 2019 година, а хепенингот се случуваше на 21 и 22 април 2019 година во
Градскиот Парк во Скопје. Учениците подготвија флаери за значењето, појавата и траењето на
позитивните емоции, како и начините да ги препознаеме и да се справиме со негативните.
Подготвија симболични продукти (колачиња, балони..).
На 16.05. 2019 година се одржа работилница на тема ,, Влијанието на траумите врз телесните
сензации“. Времетраењето на работилницата беше 5 часа.

Ученик

клас

Предмет
(Настан, вид
на натпревар)

ментор

Виктор

II3

Општествени

Емилија

науки

Јовановска

Гаврилов –
Димитриевски
Филип Ризаов

Натпревар
(меѓународен,
републички,
регионален,
општински)

Освоена
награда/место
(1,2, 3
награда/место
или пофалнца)
пофалница

СФЕРА –
средношколски игри

II2

историја

Емилија

Регионален

Јовановска

натпревар по повод

пофалница

55 години од
земјотресот во
Скопје
Леон Јосевски

I2

географија

Јорданка

Општински

4 место -

Кепеска

натпревар по

пофалница

географија
Александра

А2а

историја

Петревска

Билјана

Регионален

Цветковска

натпревар по повод

пофалница

55 години од
земјотресот во
Скопје

Секретар на актив
Емилија Јовановска

Извештај од работата на активот по странски јазици
во учебната 2018/2019
Реализација на наставата:
• Наставните содржини предвидени за учебната 2018/2019 година во целост се реализирани од
страна на сите наставници од активот по странски јазици.
• При реализација на наставата користени се: фронтална и групна форма на работа – при
подучување на група ученици, индивидуална форма – при самостојна работа на ученикот,
кооперативна форма – при работа во парови и групна форма на работа, а од методите на работа
користени се: монолошки, дијалошки, метод на демонстрација, текст метод, учење преку проект,

метод на истражување, дискусија, презентација, метод на писмена работа и метод на работа со
компјутерска технологија. Најчесто користени техники се: сложувалка, коцка, реципрочно
испрашување на учениците, размисли – дуплирај – сподели, табела на поими, грозд, вртелешка,
концепциски мапи; што знам, што сакам да научам, што научив и други.
• Реализирана е дополнителната и додатната настава предвидена во ова полугодие од страна на сите
наставници од активот по странски јазици.
• Формирани се секции по странски јазици поединечно
• Поделени се матурските теми на матурантите по предметот англиски јазик.
• Реализирани се вонредни и поправни испити.
• Направени се изедначени годишни и тематски планирања од страна на сите наставници од
активот.
• Направени се изедначени годишни тестови за сите четири години од страна на сите наставници
од активот.
•
Воннаставни активности:
• Организиран дочек на маратонците, заедно со учениците, на плоштад Македонија во чест на
Тоше Проески – Елизабета Басекиќ;
• Учество во дел од подготовките на претставата по повод на Ноќ на вештерките – Елизабета
Басекиќ;
• Хуманитарна акција и присуство на патронен празник во Заводот за рехабилитација на деца и
младинци со посебни потреби „Скопје“ – Елизабета Басекиќ;
• Изработка на прашања за квизот по повод Денот на гладните и по повод посетата на збратименото
училиште од Словенија, октомври, 2019 – Марија Боева, Инџи Хајредин, Дијана Виденовиќ,
Елизабета Басекиќ, Тања Стефановски;
• Обука во училиштето на тема „Современото обраование во 21. Век“, 13.12.2018 – целиот актив по
странски јазици;
• Обука во ДИЦ за Секретар за државна матура за учебната 2018/2019 – Елизабета Басекиќ;
• Семинар во Крушево на тема „Пристап на наставниот кадар и стручните служби во училиштето
кон децата со посебни образовни потреби“, 3. И 4. 11.2018, хотел „Монтана“ – Даница Тодоровиќ,
Инџи Хајредин, Дијана Виденовиќ, Надире Садику, Тања Стефановски,
• Изработка на тестот по англиски јазик за интерниот натпревар, 1. – 10. 12.2018 – Марија Боева и
Инџи Хајредин;
• Подготовка на учениците од I, II и III година за интерен натпревар по англиски јазик во
училиштето – Марија Боева, Даница Тодоровиќ, Инџи Хајредин;

• Прегледување на тестовите од натпреварот – Марија Боева, Инџи Хајредин, Даница Тодоровиќ,
Ацо Иванов, Нуријета Мемеди, Бетиме Али;
• Режија, целокупно координирање и организација на подготовки и реализација на училишната
претстава “Teens’ Rhapsody”, 01.10.2018 - ... – Инџи Хајредин;
• Обука за изработка на модуларни програми во реформираното стручно образование, СУГС „Лазар
Танев“, 06.10.2018 во огранизација на БРО на Македонија – Инџи Хајредин;
• Обука за составуваање на проекти за средните училишта и граѓански организации – RYCO, хотел
„Скардус“, Попова Шапка, 16. – 19. 10.2018, во организација на OSCE – Инџи Хајредин;
• Одговорен професор и координатор за собирање на парични средства за акцијата „БИДИ
ХУМАН – И ПОМОГНИ“ за Ива Велковска, 12. – 28. 11.2018 – Инџи Хајредин;
• Одговорен професор/класен раководител во подготовка и правење на новогодишна елка со својот
клас А2в, 10. – 20. 12.2018 – Инџи Хајредин;
• Обука за превенција од психоактивни супстанции и бихевиорална зависност за наставници во
средните училишта на град Скопје, во организација на ХЕРА, хотел „Бистра“, Маврово, 12. – 13.
12. 2018 – Инџи Хајредин;
• Учество на обука „Подигнување на свесноста на наставници и членови на стручни служби за
насилниот екстремизам и радикализам“, во организација на ОБСЕ и МОН, 20.08.2018 – Дијана
Виденовиќ, Тања Стефановски;
• Учество на семинар по италијански јазик „Водич во новите програми на изучувањето на
италијанскиот јазик – Ragazzi in rete“, одржана на Институтот по италијански јазик на 19.10.2018 –
Дијана Виденовиќ;
• Учество на обука за подготовка на проекти во рамки на програмата Еразмус + за основни и средни
училишта, одржана во Струга, 14. – 16. 12.2018 – Дијана Виденовиќ;
• Интерни натпревари по англиски јазик (подготовка на тестови и спроведување), февруари, 2019 –
Инџи Хајредин;
• Учество на МАССУМ со драмска претстава “Magic Really Exists” на англиски јазик, 12.04.2019,
Кичево – Инџи Хајредин;
• Обука за оценување на Државна матура, 20.05.2019, ДИЦ, Скопје – Инџи Хајредин;
• Учество во процесот на прегледување по англиски јазик на Државна матура во ОУ „Христијан
Тодоровски Карпош“, од 10. – 21.06. 2019, Скопје – Инџи Хајредин и Надире Садику;
• Член во стручната комисија за поставување на праг на положеност по англиски јазик за Државна
матура, 28.06.2019, ДИЦ, Скопје – Инџи Хајредин;
• Обука за Државна матура, промени во тестовите со координаторот од ДИЦ, Трајанка Аврамовска,
06.03.2019 – Даница Тодоровиќ и Емилија Георгиева Ѓошевски;

• Ментори за проектна матурска задача на ученици од IV година – Марија Боева, Даница Тодоровиќ
и Мима Алексовска;
• Ментор на професор Емилија Георгиева Ѓошевски – Даница Тодоровиќ;
• Членови на комисијата за интерниот испит по англиски јазик за ученици од IV година – Марија
Боева, Даница Тодоровиќ и Мима Алексовска;
• Септември-јуни: координатор на меѓународни проекти од страна на Здружението на професори по
италијански јазик – Дијана Виденовиќ;
• 22-23.02.2019: Учество на семинар на тема: Вклучување, забава, учење: размислувања и идеи за
дидактика на италијански јазик како странски за ученици со интегрирање на нови технологии
при Мултимедијалниот центар за италијански јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ –
Дијана Виденовиќ;
• 14-17.04.2019:престој во Тревизо, Италија и учество на Годишното Собрание на Проектот за Мир
– Дијана Виденовиќ;
• подготовка на учениците за настапот во Тревизо, Италија – Дијана Виденовиќ;
• освоено II (второ) место на Годишното Собрание кое се одржа во Монтебелуна, Италија – Дијана
Виденовиќ;
• 23-25.04.2019: Престој на група од 50 ученици и професори од Италија во рамки на
Хуманитарното патување на Проектот за Мир – Дијана Виденовиќ;
• Организација и придружба на групата од Италија – Дијана Виденовиќ;
• 24.04.2019: Отворен ден на училиштето – Дијана Виденовиќ;
• Организација на настанот – Дијана Виденовиќ;
• Синхронизиран превод на Амбасадорот на Р Италија – Дијана Виденовиќ;
• Координирање на гостите од Италија – Дијана Виденовиќ;
• Јуни: член на училишната матурска комисија- Дијана Виденовиќ;
• Носител на функцијата сектетар за матура за учебната 2018/2019 година – Елизабета Басекиќ;
• Одржана информативна родителска средба со сите родители на учениците од завршните години,
посветена на концептот матура – Елизабета Басекиќ;
• Септември – август: Организирани и успешно спроведени државна матура, училишна матура,
завршен испит во четиригодишното и завршен испит во тригодишното образование во јунскиот
испитен рок – Елизабета Басекиќ;
• Септември – август: Континиурана работа со вонредните ученици, давање помош и поддршка во
реализација на нивното дообразување – Елизабета Басекиќ;
• Септември – август: Подготовка и објавување на записници од сите одржани наставнички совети
во оваа учебна година – Елизабета Басекиќ;

• Септември – август: Континиурана соработка со сите вработени во училиштето за успешна
реализација на вонредните полагања, марурските полагања, обработка на податоците за
записниците од наставничките совети и подготовка на истите – Елизабета Басекиќ;
• Учество на семинарот “Culture and Language – There’s more to it than Red Buses and Five O’clock
Tea!” & “Cooking Up a Treat in the Secondary Classroom”, 12.04.2019, Skopje – Марија Боева и
Емилија Георгиева Ѓошевски;
• Одговорен наставник на екскурзијата со учениците од III година – Марија Боева;
• Тестатор за Државна матура во СМУ „Панче Караѓозов“ – Скопје – Марија Боева;
• Координатор и претседател на комисијата за прием на документи за уписи во гимназиското
образование за учебната 2019/2020 – Марија Боева;
• Одговорен наставник за набавка на учебници во училиштето – Марија Боева;

Секретар на актив
Марија Боева

Годишен извештај зa Активот по спорт и спортски активности,
Активот ги реализираше следниве активности во периодот на првото и второто полугодие
- септември, октомври, ноември, декември
•

Учество во средните лиги организирано од Сојуз на средни училишта на град Скопје, во
спортовите кошарка, фудбал, ракомет, одбојка, атлетика, пливање, шах, пинг понг и
бадмингтон

•

Европска недела на велосипедизмот

•

Турнир во фудбал и кошарка организиран по повод патрониот празник на училиштето

•

Одржани тенинзи за кошарка во текот на цело полугодие

•

Натпревари во средношколската лига за кошарка во машка и женска конкуренција, на ниво на
град Скопје

•

учевство со училишна екипа во ракомет во средношколска лига организирана од град Скопје

•

одржани тенинзи за ракомет во текот на цело полугодие

•

учевство во турнир во футсал организиран по повод патрониот празник на училиштето

•

футсал – организиран помеѓу наставници и ученици за денот на албанската азбука

•

одржани тенинзи за футсал во текот на цело полугодие

•

футсал – жени - организирано од град Скопје

•

одржани тенинзи за футсал во текот на цело полугодие

•

Натпревар во шах со машка екипа - организирано од град Скопје

•

Средношколски игри кои се одржаа на Водно (СФЕРА)

•

Учество во средношколска лига во одбојка во машка и женска конкуренција организирано од
град Скопје

- февруари, март, април, мај
•

Учество во средните лиги организирано од Сојуз на средни училишта на град Скопје, во
спортовите кошарка, фудбал, ракомет, одбојка, атлетика, пливање, шах, пинг понг и
бадмингтон

•

Натпревари за кошарка и фудбал, мешани екипи, по повод 06.04. денот на олимписките
спортови

•

Натпревари пинг понг по повод отворен ден на училиштето

•

Учество на настанот Прв до Врв, планинарење

•

Учество на МАСУМ со екипи кошарка и пинг понг, мешани екипи

•

Учество во МИО

•

Учество во државно првенство на средни училишта на РСМ во атлетика, фрлање ѓуле.

•

Учество во државно првенство на средни училишта на РСМ во пливање

•

Учество во Матурска парада на град Скопје.
Наставата по музичка уметност за учебната 2018/2019г. е реализирана во целост.Во текот на

оваа година се одржуваа редовни вежби за хор/оркестар со ученици од I-IV год.со наставник
Јулија К.Огненоска и проектни активности од областа на музиката со наставник Лимонка
Даутовска.
Активности,настани,обуки
•

Октомври 2018-"Ден на гладот"-гости од Словенија,музички изведби хор/оркестар;

•

Ноември 2018-патронен празник на училиштето,музички изведби хор/оркестар;

•

Декември 2018-новогодишна приредба,музички изведби хор/оркестар;

•

Април 2019-отворен ден на училиштето,хор/оркестар;

•

Декември 2018-обука"Училиште во 21 век"

обука

дата
20.08.2018

натпревар

06.10.2018

обука

06.10.2018

Работилн
ицапроект

27.10.2018

ученик
/

награда

Ива Божиновска

I(прва)

/

/

Мелита
Чаушоска

Благица
Тајковска
Маријана
Митровска

/

Мелита
Чаушоска

Ден на храната-гости
Словенија
Изработка на плакати и
графики

Ива Божиновска
Матеј Поповски
Хана Абдиева

/

Мелита
Чаушоска

Изработка на плакат и
оплеменување на
просторот во сала за
состаноци

Матеј Поповски
Хана Абдиева
Ива Петровска

/

Мелита
Чаушоска

Учество на меѓународен
натпревар по повцод 13
Ноември
Дигитална писменост

Ерика Спасевска

/

Глигор
Васков

/

/

Флора и фаунаМеѓународна изложба
Флора и фаунаМеѓународна изложба

Матеј Поповски

I(прва)

Ерика Спасевска
Катерина
Синадиновска

I(прва)
I(прва)

Мелита
Чаушоска
Мелита
Чаушоска
Глигор
Васков

Внатрешно и
надворешно уредување
на училиштето по повод
Нова година

Ива Божиновска
Евгенија
Златевска
Сара Крстевска
Анастасија
Николиќ
Константина
Костадиновска
Јована
Петревска
Матеј Поповски
Хена Абдиева

/

Обука за ненасилство
Средношколски игри
2018
-црање
За развивање на вештини
и подршка на
иновации,модернизирањ
е на тех.во
образованието
Звуците на мојата земја
низ окото на детското
око
(изработка на идејни решенија за

наставник
Мелита
Чаушоска
Мелита
Чаушоска

боенка во соработка со центарот
за детско уметничко изразување
и музико терапија и психофизичка релаксација)

Воннастав
ни
активност
и во
училиште
то
Воннастав 05.11.2018
ни
активност
и во
училиште
то
натпревар 01.11.2018
обука
натпревар
-II-

20.11.2018

28.11.2018
-II-

Воннастав 01.12ни
20.12.2018
активност
и во
училиште
то

Мелита
Чаушоска

Ива Петровска
Интерен
натпревар

01.12.2108
20.12.2018

Воннастав
ни
активност
и во
училиште
то
Воннастав
ни
активност
и во
училиште
то
Воннастав
ни
активност
и во
училиште
то
Воннастав
ни
активност
и во
училиште
то

28.12.2018

24.04.2019

24.04.2019

01.11.2018
20.01.2019

Натпревар по повод
новогодишните
празници
,,Креативна елка,,
По повод натпреварот
,,Креативна елка,, и
ученички натпревари
,првонаградени ученици
посета на музеј Илузиум
Проект во соработка со
МОН-изработка муралмозаик реализиран во
училиштето
Учество по повод
отворениот ден на
училиштето
Ликовен натпревар
Подготовка на наставни
планови за средно
стручно образование во
соработка со БРО за
II,III-ТЕХНИЧАР
ДИЗАЈНЕР и III –

А3В,А1г

А3В,А1г
/

Мелита
Чаушоска

/

/

Мелита
Чаушоска

Ученици класД2А

/

Глигор
Васков

/

/

/

/

Мелита
Чаушоска
Глигор
Васков
Мелита
Чаушоска

АРХИТЕКТОНСКИ
ТЕХНИЧАР

Секретар на актив
Александар Крстев
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА АКТИВОТ НА ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ ЗА
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
I. Реализација на наставата
1.

Годишните, тематските и дневните планирања на наставата со доставени на време по сите
наставни предмети.

2.

Наставните програми се реализирани според предвидената динамика.

3.

Изработени се тестови на знаење за сите предмети во согласност со барањата на наставните
програми

4.

Изработени се тестови за интерните матурски испити по сите матурски предмети.

5.

Менторирање на ученици за проектна задача по сите предмети кои ги избрале учениците.

6.

Во рамките на факултативната настава енергетска ефикасност организирани се иреализирани
повеќе предавања од гости предавачи од бизнис секторот и универзитетски професори.

7.

Реализација на практичната настава се спроведе според оперативните програми на наставниците
реализатори. Во рамките на практичната настава беа посетени повеќе објекти и институции како
браната Матка, УХМР, ГИМ, Цементарница Усје, Адинг и други позначајни институции.

8.

Во рамките на практичната настава се направени помали градежни зафати како глетување и
молерисување на поголем број простории во училиштето.

9.

Учество во комисии за вонредни испити и спроведување на интерни матурски испити и завршни
испити во училиштето од сите членови на активот.
II. ОБУКИ

1.

Обука на сите градежни инженери на тема “ Инклузија“- Крушево

2.

Учество на на промоција
Виолета Златевска

3.

Учество на Инфо сесија за вториот регионален повик за Фондот за Западен Балкан – Скопје Лида Трајковска

4.

Обука на сите градежни инженери на тема „Настава и учење во 21- от век, создавање иновативни
училишта, подготвување на учениците за 21-от век “- Скопје, Сите членови на активот

5.

Учество на информативна средба на тема „Подобрување на соработката на училиштата и
стопанството“- Скопје, Урим Мејзини и Лида Трајковска

6.

Учество на обука на тема „Заеднички часови “ во рамките на ПМИО- Охрид , Лида Трајковска,
Елена С.Трајковска

7.

Обука на тема “Современи технички достигнивања во наставата во градежно-геодетската струка”
во Мавро, Сите инженери освен Емилија Димитрова и Наташа Христовска

8.

Учество на обука на тема “Проценка во контекст на валидацијата на неформалното и
информалното учење (ВНИУ)” во Хотел Сити Парк –Скопје, Лида Трајковска

9.

Учество во работилница за алатки за конкурентност на МСП – Скопје, Соња Стефановска

на проектот

“ Инклузивни партнерства во заедниците “- Скопје,

10. Учество на трибина на тема „Предизвици за подобрување на дуалното образование - идни
чекори“ – Скопје – Лида Трајковска и Урим Мејзини
11. Учество на обука за апликација за европски грантови - Лида Трајковска
12. Учество во консултативна Сесија во рамките на Проектот за развој на вештини и поддршка на
иновации (СКИЛС Проектот) - Скопје Лида Трајковска и Соња Стефановска.
13. Учество во работилница/работна средба во рамките на Проектот на УСАИД за меѓуетничка
интеграција на младите во образованието и ОБСЕ – Струмица , Лида Трајковска и Елена С.
Трајковска.

III. АКТИВНОСТИ

1.

Учество во комисија за рецензија на учебниците Армиран бетон, Техничка механика и
арморанобетонски конструкции – Соња Стефановска и НаташаХристовска.

2.

Учество во тимови за изработка на учебници Лида Трајковска, Емилија Димитрова и Лена Феста
и Урим Мејзини.

3.

Учество во Go Green активностите на Ангелка Михајловска.

4.

Учество на Ангелка Михајловска во панел дискусија по повод одбележување на „Европската
недела за помалку отпад“- Скопје.

5.

Учество на Ангелка Михајловска во организација на настан под наслов Bike’n Learn со возење
велосипеди – Скопје.

6.

Изработка на проекти за потрбите на училиштето – Паркинг, реконструкција на тоалети,
настрешници, ГИМ работилница и ѕидарска работилница од Ангелка Михајловска, Соња Соња
Стефановска, Емилија Димитрова, Виолета Златевска; Лида Трајковска и Елена С. Трајковска.

7.

Изработка на наставна програма за возрасни Плочкар за керамички плочки – Лида Трајковска и
Емилија Димитрова.

8.

Изработка на Апликација за „Проект за развој на вештини и поддршка на иновации (саем на
Светска банка), грантови за „Соработка меѓу училиштата и бизнис заедницата“ Мерка 2 и 3. –
Лида Трајковска и Соња Стефановска.

9.

Надзор на реконструкција на училишен двор, Ангелка Михајловска.

10.

Учество во изработка на самоевалуација на учелиштето од Ангелка Михајловска и Емилија
Димитрова.

11. Учество во изработка и ревизија на програми за реформирана настава –Соња Стефановска, Лида
Трајковска, Емилија Димитрова и Ангелка Михајловска.
12. Следење на реализацијата на договорите по јавни набавки, Ангелка Михајловска.
13. Учество во централна пописна комисија, Наташа Христовска.
14. Проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието – реализација на заеднички часови –
Елена С. Трајковска и Јенуз Мемеди.
15. Презентација на нашето училиште во основните училишта во Р.С.Македонија – сите членови на
активот.
16. Изработка на ГК ѕидови (призми), наменети за цртање на графити - Виолета Златевскаи Феми
Јусуфи.
17. Гоу Грин активности – Ангелка Михајловска.
18. Организирање на Презентација на тема Пренесување на топлина и изолациони материјали –
Ангелка Михајловска.
19. Организирање и учество по повод Отворен ден на училиштето - сите членови на активот.
20. Изработка на испитна програма за практична работа за завршен испит монтер за сува градба –
Ангелка Михајловска.

21. Координација и организација на практичната настава, Лида Трајковска.
22. Учество во организација, прибирање средства и патување со ученици во Р. Хрватска и
Р.Словенија – Лида Трајковска.
25. Изработка Оперативна програма за реализирање на Феријална пракса за монтер за сува градба и
градежен техничар – Ангелка Михајловска , Виолета Златевска и Елена С. Трајковска.
26. Учество во комисија за прием на ученици во учебната 2019/20 на Ангелка Михајловска, Виолета
Златевска и Елена С. Трајковска.

Секретар на активот
Лида Трајковска
Извештај за работата на активот по геодезија во учебната 2018/2019 година
Геодетскиот актив при СГГУ на град Скопје „Здравко Цветковски“, во учебната 2018/2019
година работеше според годишната програма донесена на почетокот од учебната година во следниов
состав: секретар Стојанче Тодоровски, членови Слободан Димитровски, Горан Ѓоревски и Јасмина
Шикова и Вања Каљков.
Геодетскиот актив во септември 2018 година го напушти Стефанија Гогова, а на нивно место
дојде Јасмина Шикова наставник со повеќегодишно искуство предавајки во средното училиште
„Нико Нестор“ - Струга.
За својата работа, активот изработи годишна програма, редовно одржувше состаноци во кои
се усогласуваат тековните активности, според утврдената програма и динамика.
Август
-

усвојување на годишната програма на активот;

-

проучување на наставните планови и програми;

-

избор на учебници и прирачници кои ќе се користат во текот на учебната година;

-

поделба на обврските и задачите на работата на активот;

-

изработка на годишни глобални и тематски планови.

-

изработка на портфолија по предметите Практична настава за сите години.

-

дополнителни диференцијални и вонредни испити;
Септември

-

Помош при подготовката и реализирањето на наставата на новите колеги,

-

консултација околу изработката на дневните подготовки;

-

изедначување на критериумите за вреднување на знаењето, кодес на наставниците и кодексот

на однесување на учесниците во наставниот процес;
-

планирање на писмени работи, тестови, контролни работи, практична настава и др.;

-

дискутирање за начините и методите на изведување на наставата.

-

Учество на обука за предложени измени и дополнувања на Законот на катастар на

недвижности
Октомври
-

разгледување на активностите за унапредување на воспитно-образовната дејност;

-

анализа на резултатите од примената на новите наставни програми и начини на работа;

-

дополнителни диференцијални испити;

-

посета на саемот на за градежништво ТЕХНОМА
Ноември

-

активности околу организирање на патрониот празник на училиштето;

-

согледување на реализацијата на наставната програма;

-

анализа на успехот во првото тромесечие и предлози за негово

подобрување.

-

Помош при изработка на тендерска документација за потребни

инструменти и прибор

за геодетскиот актив
-

Учество на обука на тема „Пристап на наставниот кадар и стручните служби во училиштето

кон ученици со посебни образовни потреби“
Декември
-

анализа на резултатите од дополнителната и додатната настава;

-

диференцијални испити;

-

анализа на успехот и поведението

-

Учество на обука на тема „Настава и учење на 21-от век“

-

Учество на обуки на тема „Попис на сретства“
Јануари

-

сумирање и анализа на резултатите од оценувањето во првото полугодие;

-

анализа на успехот и поведението во првото полугодие.

-

посета на семинари за стручно усовршување.

Февруари
-

пренесување на сознанијата од предавања, советувања, семинари и сл.;

-

анализа на наставните часови.

-

посета на обуки, семинати и слично

-

организација на лидер на струка за геодетски смер на училишно ниви
Март

-

активности околу подготовката на учениците од завршните години за

државната

матура;
-

организирање на стручни предавања од страна на надворешни соработници на тема во

Маврово.
-

изработка на нови модуларни наставни програми за реформирано

стручно образование

-

набавка на нова геодетска опрема, инструменти и прибор и обука за истите
Април

-

анализа на реализацијата на наставните програми;

-

разгледување на успехот од третото тромесечие.
Мај

-

спроведување активности за подобрување на успехот;

-

подготовки за завршниот испит.
Јуни

-

следење на изведбата на државната и интерната матура и завршниот испит;

-

анализа на постигнатите резултати;

-

изведување на консултативна настава за учениците упатени на поправни

-

изведување на поправните/вонредни испити;

-

разгледување и анализа на резултатите од работата на активот во

-

активно учество во уписите за нови ученици во учебната 2019/2020 год

испити;

изминатата година.

Секретар на активот:
Стојанче Тодоровски

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА АКТИВОТ НА АРХИТЕКТИ

Во учебната 2017/2018 година беа реализирани следните активности од активот на архитекти:
•

Изработување на нови модуларни наставни програми за квалификациите
Архитектонски техничар и Техничар дизајнер за внатрешна архитектура.

•

Менторирање на ученици, прегледување и оценување на Проектни матурски задачи.

•

Консултативни часови за учениците кои полагаат интерни предмети од областа на
архитектурата на државната или училишната матура.

•

Изработка на тестови за Интерни предмети од Државната и Училишната матура од
областа на архитектурата.

•

Тестирање на учениците кои полагаат предмети од Државната и Училишната матура.

•

Оценување на учениците кои полагаа Интерни предмети од Државната и Училишната
матура од областа на архитектурата.

•

Учество во подготовките за денот на патронатот на училиштето со изложба на макети.

•

Новогодишно украсување на училиштето и изработка на елки од материјали кои се
рециклираат заедно со ученици, декември 2018.

•

Учество на ”Отворен ден на училиштето”.април 2019 година,

•

Учество во работилница за изработка на Мозаик март 2019 година,

•

Учество на “Фестивалот на цвеќето“, организирано од Град Скопје.

•

Учество во натпревар за најубаво и изработени макети на часовите по практична настава и
освоено 3 место.

•

Презентација на нашето училиште во основни училишта во градот Скопје и во останатите
градови во Македонија.

•

Член на активот е координатор за ЈСП за ученички билети,

•

Членови од активот се записничари за матура,

•

Дел од професорите архитекти учествуваа во проектирање, организација, ревизија и
заверка на проектите во Проектантското биро на училиштето, и многу други активности.

•

Обуки, соработка со институции, посета на семинари и стручно усовршување на професорите
од Активот на архитекти се:

•

Обука со тема: "Пристап на наставниот кадар и стручните служби во училиштето кон
учениците со посебни образовни потреби."- Крушево 03-04.11.2018 година.

•

Обука со тема: "Настава и учење во 21 век и создавање на иновативни училишта"Скопје 01.12.2018 година.

•

Работилница со тема: "Стратегии за справување со ADHD во училиштата"- Скопје
12.12.2018 година.

•

Стручна обука од областа на архитектурата, градежништвото и геодезијата – Маврово
15-16.12.2018 година. Со теми:
"Градежна парцела",
"Противпожарна заштита на објектите",

•

Работилница со тема: "Загадувањето на воздухот во Скопје- факти, причини и акции"Скопје 20.11.2018 година.

•

Обука со тема: "Настава и учење во 21 век, создавање на иновативни училишта:
подготвување на учениците за 21 век"- Скопје 1.12.2018 година.

•

Учество на МАССУМ Кичево 2019 година:
со Модна ревија, Макети и освоено 3 место за Најдобар штанд.

Скопје

Претседател на активот архитекти

Јуни 2019

Стоименов Гордана

Годишен извештај за работа на училиштен дефектолог
Согласно Годишната програма за работа на училиштето и програмата за работа на
училишниот дефектолог, од предвидените содржини и активности оваа учебна година реализирани
се следните:
Планирање и програмирање на воспитно – образовната работа

1.

❖ Изготвување месечни оперативни програми за сопствената работа со конкретизирани
активности
❖ Изготвување на индивидуален образовен план за ученици со посебни образовни потреби
❖ Континуирано изготвување на месечен извештај за сопствената работа
❖ Учество во изготвување на годишната програма за работа на училиштето во учебната 2018/19
година
❖ Изготвување на годишна програма за сопствената работа
❖ Изготвување на програма на инклузивниот тим на училиштето
❖ Изготвување годишен извештај за сопствената работа во текот на учебната година
❖ Планирање на соодветен начин на учење кај ученици со посебни образовни потреби
❖ Утврдување и планирање на користење дополнителни сервиси за поддршка во едукативниот
процес на ученикот

2. Следење и унапредување на воспитно – образовната работа со ученици со посебни
образовни потреби
➢ Опсервација на ученици со посебни потреби за време на редовната настава
➢ Асистенција на часови во редовната настава во паралелки со ученици со посебни образовни
потреби, по потреба
➢ Давање инструкции во воспитно – образовниот процес кај ученици со посебни образовни
потреби
➢ Активно следење на училишни постигнувањата на ученици со посебни образовни потреби
➢ Учество во планирање на неопходни методолошки адаптации при изведување на наставата за
ученици со посебни образовни потреби
➢ Следење на степенот на прилагодување на наставата за ученици со посебни образовни
потреби
➢ Следење и поддршка на дидактичката подготвеност на наставниците т.е. кои методи и
средства ги користат при работа со учениците со посебни образовни потреби во редовната
настава
➢ Посета на часови со цел увид на степенот на социјализација и вклученост во наставата на
учениците со посебни образовни потреби
➢ Следење на степен на инклузија на учениците со посебни образовни потреби во едукативниот
процес
➢ Следење на степен на прилагодување на ученикот во класот и во целокупниот воспитно –
образовен процес
➢ Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците со посебни образовни потреби
➢ Стручна помош на наставниците при изготвување на индивидуалните образовни планови
односно диференциран пристап и цели за учениците со посебни образовни потреби и
конкретизирање на наставните содржини
❖ Учество во запишување на нови ученици со посебни образовни потреби и нивно
распоредување во паралелки
❖ Ревизија на поставени цели во индивидуален образовен план со цел следење на успехот,
корекција на целите и пружање на соодветен едукативен третман на учениците
3. Советодавна – консултативна работа со учениците со посебни образовни потреби, наставен
кадар и родители
➢ Континуирани информативни разговори со родители на ученици со посебни образовни
потреби
➢ Советодавно – консултативна работа со наставен кадар

➢ Обучување на наставен кадар за работа со ученик со посебни образовни потреби и јакнење на
капацитетите на наставниците за препознавање на интересите и способностите на учениците
со пречки во развојот
➢ Индивидуална поддршка во редовна настава кај ученици со посебни образовни потреби
➢ Континуирана индивидуална поддршка во едукативниот процес на ученици со посебни
образовни потреби
➢ Идентификација, превенција, корекција и компензација на специфичните пречки во развојот
на учениците
➢ Индивидуален корективно - стимулативен третман на ученици со дисфункција во
когнитивното, сензорното, моторното и социо – емоционално функционирање
➢ Континуирано следење на напредокот и постигањата на учениците со посебни образовни
потреби
➢ Педагошко инструктивна и советодавна работа со ученици кои покажуваат потешкотии во
учењето, емоционални потешкотии, потешкотии во прилагодување во социјалната средина
➢ Давање стручни совети и насоки на родителите за работа во домашни услови и насоки за
работа во текот на зимскиот и летниот распуст
➢ Континуирана поддршка на наставниците и следење при примена на изготвените насоки и
индивидуалните образовни планови односно диференцираниот пристап ни целите од страна
на професорите
➢ Помош и поддршка во изготвување на годишните и тематските програми за работа на
професорите – диференциран пристап/индивидуален образовен план
➢ Советодавно- консултативни средби со наставниците во врска со употреба на адаптирани
специфични методи, форми и техники на работа
➢ Ревидирање на целите и задачите предвидени со диференцираниот пристап/ИОП во соработка
со професорите и родителите
➢ Советодавна работа и поттикнување на родителите на учениците со ПОП за активно учество
во воспитно -образовниот процес преку вклучување во планирањето и поддршката на развојот
4. Аналитичко - истражувачка работа
➢ Изготвување анализи и извештаи за успех и поведението на учениците по завршените
класификационите периоди
➢ Учество во изготвување на полугодишниот и годишниот извештај за работата на училиштето
➢ Изготвување на полугодишен и годишен извештај и за сопствената работа
➢ Изготвување на извештаи од одржани работилници, посетени презентации, трибини, научни
собири, семинари и конференции
5. Соработка со стручни институции и локална заедница

➢ Соработка со МОН, БРО, УКИМ Филозофски факултет - Институт за специјална едукација и
рехабилитација, основни и средни училишта на Град Скопје
➢ Средби со Актив на стручни соработници од средните училишта на Град Скопје
➢ Соработка со Заводот за ментално здравје”Младост”
6. Педагошка евиденција и документација
➢ Годишна програма за работа на дефектологот
➢ Годишен извештај за работа на дефектологот
➢ Месечни оперативни планови и извештаи за работа
➢ Водење на досие за учениците со посебни образовни потреби
➢ Евиденција од дефектолошко - инструктивна и советодавна работата со професори, родители
и ученици, соработка со локална средина
➢ Документација за извршената аналитичко - истражувачка работа
➢ Изготвување на полугодишен и годишен извештај за сопствената работа
7. Професионален развој
Посета на семинари:
❖

,,Предизвици и препораки за процесот на образование на деца со аутизам и
интелектуална попреченост”

❖

,,Практични методи и алатки при работа со учениците со дислексија” – Здружение за
дислексија ,,Ајнштајн”

❖

,,Транспарентни информации за дислексија”- Здружение за дислексија ,,Ајнштајн”

❖

Сеопфатно сексуално образование”

Посета на обуки:
❖ Улогата на вработените во основните и средните училишта за инклузија на учениците
со аутизам и интелектуална попреченост “
❖ ,, Пристап на наставниот кадар и стручните служби во училиштето кон ученици со
посебни образовни потреби”
❖ ,,Медиумска и дигитална писменост за наставници и претставници од стручна служба
од средните училишта”
❖ ,,Превенција од психоактивни супстанции и бихевиорална зависност за стручни
служби во средните училишта во Град Скопје”
❖ ,,Родово чувствително училиште”
Активности во рамки на училиштето – со ученици и наставен кадар

❖ Хуманитарна активност со учениците

– Подарување рачно изработена креативна

Новогодишна елка на ученици и корисници од Дневен центар, ПОУ и ОУ во Град Скопје.
❖ Едукативна обука за наставен кадар - ,,Принципи на работа со ученици со интелектуална
попреченост во редовната настава во инклузивно училиште”
❖ Учество во панел дискусија - ,,Пречкртај насилство”
❖ Организација и реализација на одбележување на Светскиот ден на лицата до Даунов синдром
(21 Март)
❖ Учество во работилници ,,Семејно насилство” и ,,Врсничко насилство” дел од проектот на
Град Скопје и МВР - ,,Безбеден град”
❖ Асистенција на ученик со посебни образовни потреби во вклученост во проект – изработка на
Мозаик
❖ Одбележување на Патронат на училиштето

Училиштен дефектолог
Ивана Здјелар

Извештај за работа на педагог
Август-Септември

-

Изработка на динамика за работа на училиштето август-септември

-

Изработка динамика за полагање на матура во августовски рок

-

Изработка на годишна програма за работа на училиштето

-

Изработка на годишен извештај за работа на училиштето

-

Изработка на годишна програма и месечен оперативен план за работа на училишен педагог

-

Изработка на програма за работа на училишна заедница на училиштето

-

Кординирање и избор на точки на акција – ЕКО проект

-

Увид до дневници за работа за 2017/18

-

Увид во дневниците за работа за учебната 2018/19 година

-

Прегледување на свидетелства

-

Доставување до МОН и Град Скопје извештај за втор уписен рок

-

Изготвување извештај за циркулација на ученици во училиштето и надвор од него

-

Изработка на статистички извештаи до Завод за статистика:
➢ Крај на учебна година
➢ Крај на учебна година – албански паралелки
➢ Почеток на учебна година

-

Изработка и доставување на статистички извештаи до Град Скопје и МОН И ЦСО за наставен
кадар, помошен персонал и запишани ученици во прва година по профил, наставен јазик и
пол.

-

Увид во планирањата на наставниците:
➢ Годишни планирања
➢ Тематски планирања (опфатеност на еко час и ИКТ во наставата)
➢ Планирање за дополнителна и додатна настава
➢ Планирања за слободни часови на училиштето
➢ Планирања за секции

-

Соработка и инструкции со наставници приправници – начин на изработка на планирања,
примена на техники во наставата и комуникација со учениците

-

Соработка со класни раководители

-

Организација и изработка на насоки за прва родителска средба

-

Организација за избор на класна и училишна заедница

-

Прибирање на списоци од класни раководители за изготвување на збирка на податоци на
ученци во училиштето

-

Состаноци на инклузивен тим

-

Реализација на работилница „Подигнување на свесноста на наставници и членови на стручни
служби за насилниот екстремизам и радикализација“ 20 август 2018, во „Јавна соба“ во
организација на ОБСЕ
Состанок на 27.08.2018 година, во Град Скопје, со цел координирање на активностите во
рамките на проектот Безбедни училишта - ОБСЕ.

-

-

Учество на работилница за членовите на општинските Работни групи за безбедни училишта,
која се одржа на 29 и 30 август, во хотелот Милениум во Охрид – ОБСЕ.
Средување на документација во потготвителната фаза за интегрална евалуација.
Организација на ученици за учество на тридневна работилница Младинско активно учество”,
“Стереотипи и предрасуди”, „Креативно размислување“, „Ненасилна комуникација”,
„Разрешување конфликти”, „Трговија со луѓе” и „Тимска работа преку спортски и друштвени
активности”, во хотел Монрана - Крушево во рамките на проектот Безбедни училишта ОБСЕ.

Октомври

- Изготвување на список за следење на успехот на учениците

-

Индивидуална советодавна работа со родители и ученици кои континуирано неоправдано
отсуствуваат од настава

-

Индивидуална соработка со родители и ученици кои покажуваат непримерно однесување

-

Прегледување на главни книги за учебна 2017/2018

-

Соработка со наставниците приправници

-

Следење на редовноста на учениците

-

Соработка со локална средина

-

Соработка со класни раководители – начин на водење педагошка документација, мерки кои
треба да се превземат за ученици кои изостануваат од настава.

-

Посета на часови
➢ Советодавна работа и консултации со наставници, доколку има забелешки од посетата

-

Организација и дочек на ученици и наставници од Гимназија Брежице – Брежице Словенија

Ноември
-

Индивидуална советодавна работа со родители и ученици кои континуирано неоправдано
отсуствуваат од настава

-

Индивидуална соработка со родители и ученици кои покажуваат непримерно однесување

-

Соработка со наставници

-

Соработка со наставниците приправници

-

Следење на редовноста на учениците

-

Евидентирање на ученици кои го напуштиле училиштето

-

Соработка со Филозофски факутет група педагогија во текот на 10 работни денови.
➢ Напатствија и запознавање на практикантите со работата на стручна служба – педагог,
➢ Запознавање со основните техники, методи, и форми и средства кои се користат во
наставата
➢ организација на посета на часови
➢ рефлексија од проследените часови

-

Групно советување

-

Соработка со класни раководители – начин на водење педагошка документација.

-

Организација и изготвување динамика за класни совети – прво тромесечие

-

Следење на успех, изостаноци и ученици за пофалба во првото тромесечие.

-

Советување на родители кои покажуваат слаб успех и имаат над три слаби оценки.

-

Реевидентирање на статистика за број на ученици во училиштето

-

Посета на часови
➢ Советодавна работа и консултации со наставници, доколку има забелешки од посетата

-

Организација и реализација на втора родителска

-

Изготвување на насоки за родителска

-

Организација за спроведување на трибина на тема „Родово засновано насилство и млади “
поддржано од Град Скопје и Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА, во
рамките на проектот "Советувалишта за превенција од употреба на дроги и семејно
насилство", а како дел од глобалната кампања „16 дена активизам против насилство врз жени
и девојчиња “

-

Организација и реализација на патронатот на училиштето.

-

Учество на обука „Пристап на наставниот кадар и стручните служби во училиштето кон
ученици со посебни образовни потреби“ – Едукативен центар „Советувалиште за хумана
соработка“ – хотел Монтана, Крушево.
Семинар „Улогата на вработените во основните и средните училишта за инклузија на
учениците со аутизам и интелектуална попреченост„ хотел Сириус – Струмица.

-

Декември - Јануари
-

Индивидуална советодавна работа со родители и ученици кои континуирано неоправдано
отсуствуваат од настава

-

Индивидуална соработка со родители и ученици кои покажуваат непримерно однесување

-

Соработка со наставници

-

Соработка со наставниците приправници

-

Следење на редовноста на учениците

-

Групно советување

-

Организација и распоред на систематски прегледи за учениците од прва година и четврта
година стучни паралелки.

-

Советување на родители

-

Учество во комисија за вработување на наставен кадар

-

Изготвување на динамика за работа на училиштето за време на распустот

-

Проверка на свидетелства од диференцијални испити

-

Организација и динамика за класни совети за прво полугодие

-

Следење на успех, изостаноци и ученици за пофалба во првото полугодие.

-

Реевидентирање на статистика за број на ученици во училиштето

-

Организација и реализација на трета родителска

-

Извештај за работа на училишен педагог

-

Изготвување на полугодишниот извештај за работа на училиштето

-

Проверка на педагошка документација

-

Изработка на акциски план за надминување на слабите страни на училиштето утврдени со
интегралната евалуација

- Учество во обука „Зајакнување на капацитетите на наставниците задолжени за училишните
заедници“ Конрад Аденауер – Романтик, Велес.

- Учество на конференцијата за сеопфатно сексуално образование (ССО) „Чук, чук, се извинувам што
пречам на часот, ССО имате?“ - ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување ја
организира на 20.12.2018 во хотелот „Арка“

Реализација на обука „Образование на 21-ви Век“ – БРО.
Учество „Попис на средствата и изворите на средствата кај буџетските корисници, третман и
книжења на разликите по попис“ - SYUMPOSION 2018
Реализација на обука „Техники за интерактивна настава“-интерна обука за наставници кои имаат
-

работно искуство помало од три години и наставници кои учествуваа самоиницијативно.
Февруари
-

Индивидуална советодавна работа со родители и ученици кои континуирано неоправдано
отсуствуваат од настава

-

Индивидуална соработка со родители и ученици кои покажуваат непримерно однесување

-

Увид во дневниците за работа за учебната

-

Соработка со наставниците приправници

-

Следење на редовноста на учениците

-

Состаноци со УЗ

-

Соработка со класни раководители – начин на водење педагошка документација, мерки кои
треба да се превземат за ученици кои изостануваат од настава.

-

Посета на часови

-

Споредбени анализи за учениците од основно кои се запишале во нашато училиште

-

Изработка на полугодишен извештај

-

Изготовка и доставување Предлог план на училиштето за запишување на ученици во прва
година во учебната 2019/2020

-

Советодавна работа и консултации со наставници, доколку има забелешки од посетата.

-

Иготвување на комисии за одбрана на проекта задача

-

Изготвување на програми за екскурзии

-

Организација у чество во панел дисксија на настанот „Пречкртај насилство“ – UNIСEF

-

Соработка со стручен актив на Град Скопје – средба во СГУ Орце Николов

-

Изработка на предлог комисии за увид во изостаноците и начин на регулирање од страна на
класните раководители.

-

Март
-

Индивидуална советодавна работа со родители и ученици кои континуирано неоправдано
отсуствуваат од настава

-

Индивидуална соработка со родители и ученици кои покажуваат непримерно однесување

-

Увид во дневниците за работа

-

Соработка со наставниците приправници

-

Следење на редовноста на учениците

-

Состаноци со УЗ

-

Посета на часови

-

Изготвување на распоред за систематски преглед за учениците од прва и завршните години.

-

Советодавна работа и консултации со наставници, доколку има забелешки од посетата

-

Соработка со класни раководители – начин на водење педагошка документација, мерки кои
треба да се превземат за ученици кои изостануваат од настава.
➢ Индивидуална советодавна работа со родители и ученици кои континуирано неоправдано
отсуствуваат од настава
➢ Индивидуална соработка со родители и ученици кои покажуваат непримерно однесување
➢ Соработка со наставниците приправници
➢ Следење на редовноста на учениците
➢ Состаноци со УЗ

-

Организација и изготвување динамика за класни совети – второ тромесечие

-

Следење на успех, изостаноци и ученици за пофалба во второто тромесечие во 2018/2019
година.

-

Советување на родители кои покажуваат слаб успех и имаат над три слаби оценки и ученици
кои имаат над 100 оправдани изостаноци.

-

Реевидентирање на статистика за број на ученици во училиштето

-

Организација и реализација на четврта родителска

-

Изготвување на насоки за родителска

-

Организација на ученици за пополнување на прашалник за предметот граѓанско образование
доставен од БРО

-

Формирање на Тим за безбедност
-

Состанок на тимот

-

Изготвување на акциски план за работа на тимот

-

Анкета и избор на работилници кои ќе ги реализира тимот

-

Април
➢ Менторирање на студенти практиканити запознавање со целокупната работа на училиштето и
реализација на следните активности:
-

Соработка со институтот на педагогија при Филозофски факултет – Упатување на студентите
практиканти во целокупната работа на училиштето од 10.04.2018 до 30.04.2018 година.
-

Присуство на часови;

-

Средби со наставници;

-

Средби со директор

-

Запознавање со работата на педагошката служба (педагог, психолог и библиотекар)

-

Воннаставни активности

-

Дополнителна и додатна настава

-

Присуство на средби со родители

-

Присуство на класни и наставнички совети

➢ Присуство на средби со членови од локалната заедница
➢ Посета на часови
-

Советодавна работа и консултации со наставници, доколку има забелешки од посетата

➢ Соработка со класни раководители – начин на водење педагошка документација, мерки
кои треба да се превземат за ученици кои изостануваат од настава.
➢ Изготвување на постапка за упатување на испит на година
➢ Учество во изготвување на Програма за развој на училиштето
➢ Организација и учество на состанок на стручен актив во нашето училиште
➢ Учество во организација и реализација на Отворен ден на училиштето
➢ Изготвување на интерен оглас врз основа на Конкурсот објавен од страна на МОН за
уписи во 2019/2020 година
➢ Изработка на предлог комисии за упис
-

Училишна комисија

-

Комисија за прием на документи

-

Комисија за рангирање

-

Комисија за тестирање

➢ Извештај за ДПИ за реализирани активности по Акцискиот план од интегралната евалуација
Мај
➢ Реализација на програмата за професионална ориентација на учениците од завршните
години
- Спроведување на прашалник

- Толкување на резултатите од прашалникот пред учениците
- Изготвување извештај од добиените резултати
➢ Индивидуална советодавна работа со родители и ученици кои континуирано неоправдано
отсуствуваат од настава
➢ Индивидуална соработка со родители и ученици кои покажуваат непримерно однесување
➢ Соработка со наставниците приправници
➢ Следење на редовноста на учениците
➢ Состаноци со УЗ
➢ Изготовка на динамика за полагање на државна матура, училишна матура и завршен
испит, согласно Календарот за работа на училиштата.
➢ Организација и реализација на матура
-

подготвување на списоци за училишна матура

-

подготвување на списоци за завршен испит

➢ Избор на ученик на генерација
➢ Динамика за јуни – јули за завршните години
➢ Динамика за јуни – јули за I, II и III година
➢ Учество на обука за советници во процесот на валидација на неформалното и
информалното учење (ВНИУ) –ЦСО во траење од 10 дена.
Јуни – Јули
➢ Соработка со ученици
➢ Соработка со стручни активи
➢ Проверка на педагошка документација и евиденција:
➢ Проверка на дневници
➢ Проверка на главни книги
➢ Проверка на свидетелства
➢ Проверка на дипломи
-

Изготвување на динамика за работа на училиштето за месец јуни-јули месец август

-

Изготвување на динамика за работа на училиштето за месец август

-

Изготвување на динамика за класните совети во месец јуни со дневен ред

-

Изготвување на насоки за родителска средба

-

Изготвување на статистички прегледи
➢ Ученици кои ја завршиле годината
➢ Ученици кои ја повторуваат годината во месец јуни

➢ Успех на ученици по класови
➢ Ученици по националност за тековната учебна година
➢ Изречени педагошки мерки
➢ Поведение кај учениците во тековната година
➢ Изготвување на барање за формирање на паралелки со помал броја на паралелки
-

Изготвување на статистички прегледи
➢ Ученици кои ја завршиле годината
➢ Ученици кои ја повторуваат годината во месец јуни
➢ Успех на ученици по класови
➢ Ученици по националност за тековната учебна година
➢ Изречени педагошки мерки
➢ Поведение кај учениците во тековната година
➢ Доставување на извештај до Град Скопје и МОН за прво пријавување в
➢ Изготвување на записник
➢ Изготвување на интерен оглас на училиштето за второ пријавување
➢ Доставување на извештај до Град Скопје и МОН за второ пријавување
➢ Изготвување на записник
➢ Изготвување на интерен оглас на училиштето за трето пријавување
➢ Доставување на извештај до Град Скопје и МОН за трето пријавување
➢ Изготвување на записник
➢ Изготвување на интерен оглас на училиштето за пријавување во август
➢ Доставување на извештај до ДПИ за реализација на програмата, изборни предмети,
проектни активности, слободни часови, резлизација на додатна и дополнителна и
натпревари и награди.
➢ Учество на обука „Кариерно советување во средните училишта на Град Скопје“ –
АСК.
➢
Педагог
Јасминка Бошева

7. Екскурзии
Во оваа учебна година со предлози на учениците преку Училишната заедница и преку анкети на
родителската средба беа избрани следните дестинации:
За учениците од I година еднодневна стручно истражувачка екскурзија Скопје - Битола - Скопје.
Екскурзијата беше реализирана на 02 и 03 мај со присуство на вкупно 162 ученици.
Стручно истражувачка дводневна екскурзија Скопје - Манастир Св. Јован Бигорски – Дебар Охрид- Скопје за учениците од II година. На екскурзијата присуствуваа вкупно 96 ученици, а
екскурзијата се реализираше на 03 мај.
Учениците од III година ја избраа екскурзијата Скопје – Прага - Дрезден – Виена – Скопје.
Екскурзијата се реализираше од 20 до 26 мај и присуствуваа 78 ученици.
8. Извори на финансирање
Основен извор на финансирање е буџетот на РМ.
Освен тоа, нашто училиште има извори на самофинансирање и тоа: преку закуп на неискористен
училишен простор, издавање на фискултурните сали во вечерните часови на разни клубови, работата
на Проектантското биро, работата на разни домашни и странски проекти, соработки, спонзорства и
донации (на пр. КНАУФ Радика) и сл.
9. Соработка со медиуми
За сите поважни настани и информации нашето училиште соработува со печатените и
електронските медиуми. Активот по македонски јазик редовно дава информации за случувањата во
прилогот „Медиум“, а најчесто значајните новости излегуваат на порталот на Град Скопје.
http://www.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=7091&mid=482&tabId=1

Извештајот го подготви

Директор

педагог

Атина Томовска

Јасминка Бошева
Со учество на
секретарите на активите

