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1. Вовед
Годишната програма за работа на училиштето е документ кој ги содржи планираните
активности за 2020/2021 година, и истиот се заснова на:

•

Законот за средно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки,
Закон за организација и работа на органите на државната управа итн.

•

Под-законски и интерни акти: Статут, етички кодекс, Деловници за работа на органите,
Правилник за работа на комисии, Правилник за дежурства на професори, Правилник
за работно време итн.
Наставните планови и програми;
Концепција за средно образование;
Статут на училиштето;
Програма за развој на училиштето;
Програмата за работа на училиштето од претходната година;
Извештаи: Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година; Извештаи
од интегрална евалвација, Извештај од самоевалвација, Програма за развој,
Извештаи за финасиското работење на училиштето, Записници.

•
•
•
•
•
•
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2. Лична карта на училиштето

Училиштето се наоѓа во централното градско подрачје, на булеварот Партизански
одреди, спроти поликлиниката „Букурешт“.

Име на училиштето

СГГУ на град Скопје „Здравко Цветковски“

Адреса на училиштето

Партизаниски Одреди бр. 91

Телефон

02/3062-694

Факс

02/3065-467

E-mаil

kontаkt@zdravkocvetkovski.edu.mk

Web

WWW.zdravkocvetkovski.edu.mk

Основано од

Град Скопје

Верификација-бр на актот

11-2395/1

Година на верификација

14.06.2005

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и албански јазик

Тип на градба

Тврда градба-училишна зграда

Површина на објектот

11 261м²

Површина на училишниот двор

14 000 м²

Површина на спортски терени и игралишта

2 263 м²

Училиштето работи во смена

Iсмена(08:00-13:45) и II смена(13:45-19:30)

Начин на загревање на училиштето

гас

Број на паралелки

64

Број на смени

Две смени

Број на катови

Два ката
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2.1.

Историјат на СГГУГС„Здравко Цветковски“, Скопје

СГГУГС „Здравко Цветковски“ е формирано 1945 година како прво македонско среднотехничко училиште во Република Македонија. Во текот на годините следувале негови
трансформации, формирање нови профили, нивно одвојување во посебни училишта, за
конечно учебната 1962/63година да се одвои и почне да функционира како градежнотехничко 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 11228м²
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 3ти степен монтер за сува градба, одржувач на чадоводна инсталација и поставувач
на подови и плочки. Плановите и програмите на стручното образование со четиригодишно и
тригодишно траење се целосно (за сите профили) реформирани од почетокот на учебната
2019/2020 година. Вкупниот број запишани ученици во сите насоки и струки во прва година е
251 ученик. СГГУГС „Здравко Цветковски“ е едно од ретките училишта во Република
Македонија во кои наставата се изведува на македонски и албански 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 постсредно, специјалистичко образование ги има следните струки:
Ѕидар-специјалист, Дрводелец–специјалист, Армирач-специјалист, Бетонирец-асфалтерспецијалист, Градежен керамичар-специјалист, Молеро-лакер-специјалист, Хидроизолатер и
процесен организатор, Техничар специјалист за индустриско градење, Градежен калкулант и
Спецјалист монтер на стаклени елементи. Бројот на запишани кандидати на овие наставни
програми е променлив од година во година и се движи помеѓу 20 и 100 ученика. 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 и плочкар за керамички
плочки.
Во учебната 2020/2021 во СГГУГС „Здравко Цветковски“ ќе се образуваат 1.112
средношколци во сите степени на образование. Воспитно-образовната дејност во
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училиштето ја изведуваат 119 наставника 4 стручни соработници и 23 администартивнотехнички и помошен персонал.

2.2.Планирани проекти 2020/2021
Во табелата што следи дадени се податоци за избраните здруженија на граѓани со
имињата на проектите кои тие ќе ги реализираат во средните училишта во текот на првото
полугодие научебната 2020/2021 година:

2.3. Проекти од 2019/20 кои продолжуваат во 2020/21
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, гипсар-монтер, 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 (2011 година 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. Безбедни училишта - ОБСЕ
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12. Филм-„Надеж“
13. Превенција од зависности - ХЕРА
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
17. Мултиетничка интеграција во образованието

(Акциските планови за проектите кои се во тек се дадени како прилози или анекс на
Годишната програма)
2.4.Просторни можности и техничка опременост
2.4.1. Наставни простории
бр.

Вид (намена) на просторијата

Број на простории Површина во м2

1.

Училници опремени со
компјутери

5

300

3.

Училници

37

2220

4.

Фискултурна сала

2

1 648

5.

Библиотека

1

60

6.

Кабинет за ликовна уметност

1

45

7.

Кабинет по природни науки

1

45

8.

Медијална училница

1

60

9.

Кариерен центар

1

60

ВКУПНО

49

4 438

2.4.2. Простории за педагошка и општествена дејност
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бр.

Вид (намена) на просторија

Број на простории Површина во м2

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 на педагог и
психолог

1

16,48

7

Просторија на дефектолог

1

14,22

8

Просторија на уч.организации

1

60

9

Сала за состаноци

1

118

ВКУПНО

9

381,1

2.4.3. Други простории

Бр.

Вид (намена) на просторија

Број на простории Површина во м2

1.

Просторија за секретар

1

16,88

2.

Просторија за книговодител и
благајна

1

16,67

3.

Просторија за архива

1

`34,35

4.

Кабинети на професори

12

264

5

Магацин

3

77

6.

Скали

4

50

7.

Ходници

9

2 576
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8.

Санитарни јазли

27

160

9.

Скривница

1

103

10

Работилници

2

185

11

Тераса

1

300

ВКУПНО

62

3748,55

2.4.4. Дворни површини

бр.

Вид дворна површина

Број на простории Површина во м2

1.

Спортски терени

2

2 263

2.

Училишен парк

1

10000

3.

Бетонски патеки

10

4 000

ВКУПНО

13

16 263

2.4.5.Опрема
Покрај соодветниот наставен кадар кој постојано се дообразува и доусовршува,
значаен фактор за реализирање на воспитно-образовните цели и задачи претставува
опременоста на училиштето со наставни средства и материјали. Тоа придонесува за
зголемување на активноста на учениците за усвојување знаења, професионално
оспособување за непосредно вклучување во работата, рационално искористување на
расположивото време за одделни содржини, односно за подигање на нивото и квалитетот на
наставата и поцелосно реализирање на програмските барања.
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Во воспитно-образовната работа се применуваат соодветни педагошки стандарди. Во
нив спаѓаат и нормативите за обезбедување со опрема, наставни средства и материјали.
Поголем дел од опремата и наставните средства за потребите на наставата се обезбедени.
Во учебната 2013/14 во училиштето 30 училници и кабинети се обезбедени со бели
табли.
Во учебната 2015/2016 година е обезбедена и смарт табла во училиштето.
Во учебната 2016/2017 година две училни се обезбедени со комплетна опрема за
електронско учење, како донација од Република Кина.
Постојат заеднички наставни средства, како и средства за поодделни наставни
предмети. Користењето на заедничките наставни средства ќе биде координирано во
наставната работа по предмети или група предмети. Покрај тоа, наставниците се
оспособуваат за ракување и одржување на средствата и материјалите, приборот и
аудиовизуелните наставни средства при упоребата.

2.4.6. Училници (опремени со компјутери)
Во 5 училни опремени со компјутери и СМАРТ табли се одвива редовна настава по
информатика, за обучување на AutoCAD и ќе се одвива настава по потреба, во зависност од
темата и потребата на наставната единица. Една просторија е обезбедена со комплет
опрема за конференциско учење и една просторија со СМАРТ табла.

2.4.7. Заеднички наставни помагала
Тоа се посложени и поскапи технички средства кои се предвидени да се користат во 36 училници. Конкретното распоредување по кабинети зависи од фрекфенцијата на нивната
примена од одделни наставни предмети, афинитетот и стручно-техничката оспособеност на
наставниците и други критериуми кои ќе ги одреди училиштето.
Одредениот број на наставни помагала претставува неопходен минимум, кој треба да
овозможи непречена реализација на програмските обврски и задачи од сите наставни
предмети и училиштето во целина.

2.4.8. Аудиовизуелни и други технички наставни средства за поширока намена
(кои поради својата застареност речиси не се употребуваат)
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Состојба
бр.

Вид на наставно
средство

1.

Дијапроектор

2.

Количина

исправно

неисправно

1

1

-

Графоскоп

20

20

-

3.

Епископ

2

2

-

4.

Касетофон

5

5

-

5.

радиокасетофон

6

6

-

6.

Магнетофон

1

1

-

7.

Грамофон

1

1

-

8.

видео рекордер

2

2

-

9.

радиоприемник

1

1

-

10.

музички столб

1

1

-

11.

машини за пишување

4

4

-

12.

Преносен мини лап топ

101

80

Вкупно

145

124

2.4.9. Аудиовизуелни и други технички наставни средства за поширока намена
(кои секојдневно се употребуваат)

бр.

вид на наставно
средство

количина

исправна
состојба

неисправ.
состојба

1.

Компјутери (куќишта) во
училни

76

70

6

163

123

40
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монитори (комплет)
2.

Компјутери во други
училни, канцеларии и
наставнички кабинети

50

50

-

3.

Телевизори

6

6

-

4.

ЛЦД проектори (22+4)

26

26

-

5.

Печатари

18

18

-

6.

Смарт табла

3

3

-

7.

Печатар, факс, копир

1

1

8.

Печатар, копир, скенер

6

6

9.

Фотокопир

3

3

10.

3Д печатар

1

1

11.

скенер

1

1

12.

таблети

37

37

13.

CD-Плеер

6

6

-

14.

разглас со соодветна
опрема (станица,;
кабли, микрофони)

1

1

-

15.

Звучници со сталки

2

2

-

16.

Миксета

1

1

-

17.

Микрофони со сталки

1+4

5

-

18

Кабли

5

5

-

19

Преносни лап топи

13

13

20

СМАРТ табли

7

7

21

GPS уред со прибор

1

1

22

Камери

3

3
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23

HD апарат

1

1

24

Дрон

1

1

-

Вкупно

432

391

46

Секој актив на почетокот на учебната година доставува барање за потребни наставни
средства кои се набавуваат според можностите.
Носители за опремување: директор, помошници директори
Временски рок: цела учебна година.

2.4.10.Училишен одбор
Училишниот одбор е орган на управување во училиштето. Тој брои дванаесет
членови: тројца претставници од родителите на учениците, еден член од Министерството за
образование и наука, еден член од Стопанска комора тројца претставници од Совет на Град
Скопје и четири претставници од наставниците. Училишниот одбор на училиштето:
-

го донесува статутот;

-

ја донесува годишната програма за работа и го усвојува извештајот за работа;

-

распишува јавен оглас за именување на директор;

дава мислење во врска со приговор на наставник и стручен соработник за оцената на
нивната работа;
-

дава мислење за именување и разрешување на директорот;

-

ја разгледува реализацијата на годишната програма за работа и др.

2.4.11.Членови во Училишен одбор

Внатрешни членови
1.

Тодоровиќ Даница
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2.

Муслији Ндерим

3.

Таневска Силва

4.

Павловски Стево

Родители
1.

Анумша Мифтари

2.

Нов член

3.

Лидија Салом
Од МОН

1.

Не е назначен (Барање дел бр. 03-337/1 од 08.04.2019)
Од Стопанска комора

2.

Нена Николова
Совет на Град Скопје

1.

Владимир Пинзовски

2.

Арбен Мемеди

3.

Тина Темовска

2.4.12.Совет на родители
Во училиштето е формиран Совет на родители кој го сочинуваат претставници од
родителите на учениците. Советот на родители ја следи и дава мислење за остварување на
воспитно-образовната работа. Тој работи по програма. Работата, бројот на членовите,
начинот на избор и организацијата на Советот на родители е утврден со Статутот на
училиштето.

2.4.13.Членови во Советот на родители
Од прва година
ќе бидат избрани во текот на септември
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Од втора година
1.Фидан Даскалов
2.Анумша Мифтари
3.Анета Трпевска
Од трета година
1.Лидија Салом
2.Драган Јаневски
3.Татјана Бундовска
Од четврта година
1. Горан Атовски
2. Весна Тоневска
3. Целе Пејоски

2.4.14.Стручни активи
1. Актив на архитектонски инженери; секретар – Гордана Стоименов;
2. Актив на градежни инженери; секретар - Соња Стефановска;
3. Актив на геодетски инженери; секретар – Стојанче Тодоровски;
4. Македонски јазик и литература; секретар – Стево Павловски;
5. Актив на странски јазици; секретар – Марија Боева;
6. Актив по историја, вовед во право, економија, социологија, филозофија, граѓанско
образование, психологија, педагогија; секретар – Јовановска Емилија;
7. Актив по физика, хемија, биологија и географија; секретар – Мелита Станковиќ;
8. Актив по математика и информатика; секретар - Киселовска Слободанка;
9. Актив по спорт и спортски активности, ликовна култура, музичка култура; секретар Крстев Александар.
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2.4.15.Ученичка заедница

Ученичката заедница како највисока форма на организирање на учениците ќе се
формира преку класните заедници, во почетокот на септември, а ќе бидат формирани:
- заедница на учениците на секоја паралелка;
- заедница на година;
- заедница на профил; и
- заедница на училиште.
Ученичката заедница ќе работи според изготвена програма на активности, која е
дадена во прилог .
Носител на задачата: кл.рак., одговорни наставници и педагог.
Временски термин: цела учебна година.
Еко-одборот го сочинуваат вкупно 32 члена и тоа: наставници 13, ученици 12,
родители 4, еден претставник на локалната заедница, еден бизнис партнер и еден
медиумски претставник.

2.4.16.Наставен и друг кадар за учебната 2020/2021 година
ред.
бр.

Презиме и име

Стручна
квалификација

Работни задачи
кои ги извршува

Број на
часови

Статус
определено неопределено

ВСС

директор

40

неопред.

1

Томовска Атина

2

Киселовска
Слободанка

-"-

пом. директор,
проф. по
математика

40

неопред.

3

Етем Тесним

-"-

пом. директор,
проф. по
стручни пред.

40

неопред.

4

Лида Трајковска

-"-

рак. на настава,
проф. по
стручни

40

неопред.
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предмети.

5

Муслиу Ндерим

-"-

рак. на настава,
проф. по
стручни
предмети.

40

неопред.

6

Митковска Нада

-"-

психолог

40

неопред.

7

Бошева Јасминка

-"-

педагог

40

неопред.

8

Нов

-"-

дефектолог

40

опред.

9

Трајановски Трајан

-"-

библиотекар

40

неопред.

10

Ивановска Каролина

-"-

проф.по мак. ј.

20

неопред.

11

Богаданоска Билјана

-"-

-"-

20

неопред.

12

Стојковска Елена

-"-

-"-

20

опред.

13

Радиновиќ Флорита

-"-

-"-

20

неопред.

14

Арсова Наташа

-"-

-"-

20

неопред.

15

Тодоровска Билјана

-"-

-"-

20

неопред.

16

Ребац Соња

-"-

-"-

20

неопред.

17

Павловски Стево

-"-

-"-

20

неопред.

18

Лековска Јасмина

-"-

-"-

20

неопред.

19

Коцевска Верица

-"-

-"-

20

неопред.

20

Браими Африм

-"-

проф. по алб. ј.

20

неопред.

21

Јашари Сами

-"-

-"-

10

неопред.

22

Берајет Зекири

-"-

-"-

20

Опред.

23

Рамадани Елмедина

-"-

-"-

15

Опред.

24

Боева Марија

-"-

проф. по англ. ј.

20

Неопред.
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25

Тодоровиќ Даница

-"-

Проф.по англ.ј.

20

Неопред.

26

Хајредин Инџи

-"-

-"-

20

Неопред.

27

Алексовска Мима

-"-

-"-

20

Неопред.

28

Николовска Јасмина

-"-

-"-

20

Неопред.

29

Бојан Лазаревски

-"-

-"-

17

Опред.

30

Садику Надире

-"-

-"-

20

Неопред.

31

Аљи Бетиме

-"-

-"-

20

Неопред.

32

Мемеди Нуријета

-"-

-"-

9

Опред.

33

Стефановски
Татјана

-"-

проф. по герм. ј.

20

Неопред.

34

Басекиќ Елизабета

-"-

проф. по фр. ј.

20

Неопред.

35

Силјановска Моника

-"-

проф. по лат. ј.

10

Неопред.

36

Нов наставник

-"-

Проф. по итал. ј.

6

Опред.

37

Шахпаска Сијка

-"-

проф.по матем.

20

опред.

38

Таневска Силва

-"-

-"-

20

неопред.

39

Настевски Томе

-"-

-"-

20

неопред.

40

Марцекиќ Виолета

-"-

-"-

20

неопред.

41

Анчевска Билјана

-"-

-"-

20

неопред.

42

Тодоровски Радмила

-"-

-"-

20

неопред.

43

Ангелова Лиле

-"-

-"-

19

опред

44

Османи Мусеин

-"-

-"-

20

неопред.

45

Бакија Селбије

-"-

-"-

20

опред.

46

Беќири Ринора

-"-

-"-

12

опред

47

Ковачева Ана

-"-

Проф по
информатика

20

Неопред.
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48

Кожухарова
Слободанка

-"-

-"-

20

Неопред.

49

Балажи Фатмире

-"-

-"-

20

Неопред.

50

Здравковски Зоран

-"-

проф.по физика

20

неопр.

51

Станковиќ Мелита

-"-

-"-

20

неопр.

52

Гајдоска Љупка

-"-

-"-

12

неопр.

53

Исуфи Башким

-"-

-"-

20

опред.

54

Николовска Радица

-"-

проф.по хемија

20

опред.

55

Нов наставник

-"-

-"-

8

опред.

56

Анастасовска
Биљана

-"-

биологија

20

неопред.

57

Стефановска Елена

-"-

-"-

9

опред.

58

Кепеска Јорданка

-"-

географија

20

неопред.

59

Цветковска Билјана

-"-

проф.по истор.

20

неопред.

60

Цветковска Славка

-"-

-"-

20

неопред.

61

Јовановска Емилија

-"-

-"-

20

неопред.

62

Кроси Адријан

-"-

-"-

20

неопред.

63

Нов наставник

-"-

-"-

4

опред.

64

Цветковиќ Лилјана

-"-

социологија

20

неопред

65

Саздевска Анета

-"-

граѓ. образ.

20

неопред.

66

Зенуни Мухамед

-"-

граѓ. образ.

14

опред.

67

Поп Дучева
Светлана

-"-

филозофија

20

неопред.

68

Гроздановска
Теодора

-"-

проф. по
педагогија

2

опред.

69

Котевска Иваноска
Николина

-"-

проф. по
психологија

6

Неопред.
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70

Пановска Весна

-"-

бизнис

20

неопред.

71

Јовановска Биљана

-"-

екон, менаџ.

20

неопред.

72

Нов наставник

-"-

-"-

14

опред.

73

Јанкова Маја

-"-

вовед во право

4

опред.

74

Огненоска К Јулија

-"-

Музичка умет.

20

Неопред.

75

Нов наставник

-"-

-"-

3

опред.

76

Дергути Беким

-"-

Музичка умет.

6

Опред.

77

Васков Глигор

-"-

Ликовна умет.

20

Неопред.

78

Чаушовска Мелита

-"-

-"-

20

Неопред.

79

Исени Висар

-"-

-"-

11

Неопред.

80

Шишковска
Снежана

-"-

Спорт и
спортски актив.

20

Неопред.

81

Вуиќ Бети

-"-

-"-

20

Неопред.

82

Крстев Александар

-"-

-"-

20

Неопред.

83

Костадиновска
Драгица

-"-

-"-

20

непред.

84

Капрически Наум

-"-

-"-

20

неопр.

85

Бериша Шпетим

-"-

-"-

20

Неопред.

86

Муслији Авни

-"-

-"-

20

опред.

87

Христовска Весна

-"-

проф.по арх. пр.

20

неопред.

88

Стоименов Гордана

-"-

-"-

20

неопред.

89

Богатинов Филип

-"-

-"-

20

неопред.

90

Атанасова
Симјаноска
Јасминка

-"-

-"-

20

неопред.

91

Христовски Дарко

-"-

-"-

20

опред.
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92

Михајловски Благоја

-"-

-"-

20

неопред.

93

Илиевска Милена

-"-

-"-

20

неопред.

94

Моника Стоилевска

-"-

-"-

20

опред.

95

Доротеа Трајановска

-"-

-"-

20

опред.

96

Нов наставник

-"-

-"-

20

опред.

97

Нов наставник

-"-

-"-

20

опред.

98

Абдулаху Октај

-"-

-"-

20

неопред.

99

Фетаху Фетах

-"-

-"-

20

неопред.

100

Имери Манушаќе

-"-

-"-

20

неопред.

101

Муртезани Ерсан

-"-

-"-

20

опред.

102

Османи Арљинда

-"-

-"-

20

неопред.

103

Амети Бесарт

-"-

-"-

20

опред.

104

Нов наставник

-"-

-"-

20

опред.

105

Димитрова Емилија

-"-

-"-

20

неопред.

106

Христовска Наташа

-"-

-"-

20

неопред.

107

Стефановска Соња

-"-

-"-

20

неопред.

108

Михајлова Анѓелка

-"-

-"-

20

неопред.

109

Златевска Виолета

-"-

-"-

20

неопред.

110

Трајковска С Елена

-"-

-"-

20

неопред.

111

Мејзини Урим

-"-

-"-

20

неопределено

112

Мемети Јенуз

-"-

-"-

20

неопределено

113

Јусуфи Феми

-"-

-"-

20

неопред.

114

Сулејмани Редифе

-"-

-"-

20

определено

115

Лена Феста

-"-

-"-

20

неопред.

116

Нов наставник

-"-

-"-

20

опред.
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117

Димитровски
Слободан

-"-

проф. по
геод.пр.

20

неопр.

118

Тодоровски
Стојанче

-"-

-"-

20

Неопред.

119

Ѓоревски Горан

-"-

-"-

20

неопред.

120

Шиковска Јасмина

-"-

-"-

20

неопред.

121

Каљков Вања

-"-

-"-

20

опред.

122

Ахмеди Арбнора

-"-

-"-

20

опред.

123

Артан Реџепи

-"-

-"-

20

опред.

124

Жупани Муслије

-"-

-"-

20

опред.

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

Радевска Душанка
(замена)

ССС

сметководител

-"-

опред.

7

Трповски Тони

ССС

хаусмајстор

-"-

неопред.

8

Саити Фетие

Осмол

хигиеничар

-"-

неопределено

9

Аврамовска Ружа

Осмол

-"-

-"-

неопредел.
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10

Китановска Мерлин

ССС

-"-

-"-

неопред.

11

Марушкова
Елизабета

ССС

-"-

-"-

-"-

12

Заркова Светлана

ССС

-"-

-"-

-"-

13

Крстевска Сунчица

ССС

-"-

-"-

-"-

14

Трповска Марија

ССС

-"-

-"-

-"-

15

Додиќ Тодорка

ССС

-"-

-"-

непределено

16

Трајковска Весна

ССС

-"-

-"-

непределено

17

Коцевска Севда

Осмол

-"-

-"-

непределено

18

Грозданова Душанка

Осмол

-"-

-"-

непределено

19

Спасеновска Анита

ССС

-"-

-"-

непределено

20

Стојкоски Златко

ССС

Општ работник

-"-

непределено

21

Азизовски Кенан

ССС

чувар

-"-

неопред.

22

Крстевски Драги

ССС

хаусмајстор

-"-

неопред.

23

Спасеновски Наќо

ССС

хаусмајстор

-"-

неопред.
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2.4.17.Вработени

вработени

Вк.

Етичка и полова структура на вработените
македонци
албанци
турци
други

147

м
21

ж
85

м
22

ж
16

м
2

ж
1

119

15

65

22

15

1

1

Бр. на стручни
соработници

4

1

3

Административни
работ.

6

1

5

Техничка служба

17

4

11

1

1

Директор

1

Број на
вработени
Број на наставен
кадар

м

ж

1

2.4.18. Степен на образование на вработените

образование

Број на вработени

Високо образование

126

Виша стручна спрема

/

Средно образование

17
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2.4.19. Ученици
Етичка и родова структура на учениците
Год

Бр. на
парал

Бр.на
македонци албанци
ученици

турци

роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

I

17

251

76

67

57

24

3

0

2

2

15

5

II

10

297

88

83

81

23

2

1

2

3

5

9

III

19

306

89

103

63

17

1

0

7

2

18

6

IV

18

258

84

95

41

18

1

0

1

2

10

6

2.4.20. Наставен јазик
Македонски наставен јазик

Албански наставен јазик

Број на класови

44

20

Број на ученици

788

324

Број на професори

81

38
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3. 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.

3.1.

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 воспитнообразовниот процес, еднакви можности на сите ученици, тимска работа, почитување
на разликите и создавање клима за доживотно учење.

4. Стекнати искуства
Демократизацијата и промените во животот и работата на училиштето бараат
воспоставување поинаков начин на размислување, однесување и работа од сите вработени
во училиштето. Поголема е улогата на ученикот и неговите развојни можности. Тој учествува
и во планирањето и во реализацијата, на тој начин се чувствува одговорен и мотивиран за
учење и развој. Ученикот и наставникот заеднички учествуваат во подготовката на
содржината што ќе се работи и како ќе се работи на часот. Наставникот е изворот на
информации, дијагностицира, организира,упатува, координира, воведува во новите методи
и постапки и пренесува ново знаење. Со еден збор, променети се улогите и на наставникот и
на ученикот.
Затоа, доследната примена на училишната програма ќе значи континуирано
подобрување и напредок во постигнувањата на учениците.

5. Подрачја на промени, приоритети и цели
Училишната програма на Средно градежно-гимназиско училиште на град Скопје
„Здравко Цветковски“ опфаќа планирање и остварување на воспитно-образованиот процес
на училиштето за учебната 2020/2021 година, кое се темели врз определбите содржани во
Законот за средното образование, анализата и заклучоците од стручните тела за работата
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во минатата учебна година, позитивните искуства што ги препорачуваат одделни
меѓународни организации, наставните планови и програми како и програмата за развој на
училиштето.
Во градењето на содржината на Училишната програма земени се предвид и целите и
задачите на средното образование и воспитание, општествено-економските услови,
материјално-финансиските можности, улогата на семејството, локалната средина, како и
соработката со научни, спортски, културни и хуманитарни организации и институции, како и
стекнатите искуства од примената на реформираното стручно и гимназиско образование.
Основната цел на училишната програма е :
-

квалитетна работа на училиштето и на секој поединец;
континуирано следење, раководење и насочување во сите подрачја;
ефикасна настава;
темелно подготвување на наставните часови;
максимално ангажирање на учениците;
примена на активни методи на учење и современа технологија;
современи форми, методи и методски постапки во работата со учениците;
примена на разновидни извори на знаење;
правилно вреднување, оценување на знаењата;
поткревање на еко-културата;
поткревање на мултиетничката соработка и толеранција;
интегрирање на сите фактори во наставата.

5.1.

Општи цели

-

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
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;

вклучување

на

работа,

односно

за

продолжување
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-

подготвеност за доживотно учење.

5.2.

Посебни цели

-

опремување на училиштето со современи наставни средства;

-

подобрување на квалитетот на наставата преку воведување современи наставни
методи, 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.

5.3.

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;
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стекнување статус на ЕКО училиште, итн.

-

5.4.

Реализација на целите

-

надминување на традиционалната настава;

-

навремена и потполна информираност;

-

постојана комуникација со МОН и БРО;

-

залагање на раководниот тим за склучување соработки со разни стопански субјекти;

-

партиципативно одлучување;

-

тимска работа;

-

ефективно водење состаноци;

-

заемно почитување и доверба;

-

отворена комуникација;

-

водење грижа и одржување на опремата;

-

особено залагање на наставниците за примена на современите начини на
образование;

-

дополнително воннаставно ангажирање на наставниците за сите проекти,
хуманитарни акции и поттикнување за самостојно предлагање на училишни и
вонучилишни активности;

-

за подобрување на меѓуетничката толеранција, особено заложување во проектот за
„Меѓуетничка интеграција во образованието“ ;

-

обуки на наставниците.

6. Акциските планови за проектите кои што се во тек ги има во прилози на
програмата.
7. Плановите за евалуација на акциските планови ги има во прилози на програмата.
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8. КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ВО
СГГУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“
Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни
училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на
воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2020/2021 година.
Член 2
Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2020 година, а
завршува на 31 август 2021 година.
Наставната година започнува на 1 септември 2020 година и завршува на 10 јуни 2021
година, освен за учениците од завршната година од гимназиско образование, стручно
образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничко
образование и средно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби за кои
редовната настава завршува на 20 мај 2021 година.
Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.
Првото полугодие започнува на 1 септември 2020 година и завршува на 30 декември 2020
година.
Второто полугодие започнува на 21 јануари 2021 година и завршува на 10 јуни 2021 година.
Член 4
Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2020 година и завршува на 20 јануари 2021
година.
Летниот одмор започнува на 11 јуни 2021 година и завршува на 31 август 2021 година.
Член 5
За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна
матура, училишна матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, јавните средни
училишта во времето од 21 мај до 28 мај 2021 година организираат подготвителна настава,
консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити,
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испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и
завршни испити.
За учениците од став 1 на овој член, полагањето на поправните испити, испитите на
годината, дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во мајската испитна
сесија ќе биде организирано во времето од 21 мај до 28 мај 2021 година.
За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна
матура, училишна матура или завршен испит во августовскиот испитен рок, јавните средни
училишта во времето од 16 јуни до 30 јуни 2021 година организираат подготвителна настава,
консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити,
испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и
завршни испити.
За учениците од став 3 на овој член, полагањето на поправните испити, испитите на
годината, дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во јунската испитна
сесија ќе биде организирано во времето од 16 јуни до 30 јуни 2021 година.
Јавните средни училишта во времето од 15 jуни до 22 јуни 2021 година и од 9 август до 13
август 2021 година за учениците од прва, втора и трета година организираат подготвителна
настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни
испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.
За учениците од став 5 на овој член, полагањето на поправните испити, испитите на
годината, дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во јунската испитна
сесија ќе биде организирано во времето од 15 јуни до 30 јуни 2021 година, а во августовската
испитна сесија ќе биде организирано во времето од 9 август до 20 август 2021 година.
Член 6
Екстерните испити од државната матура во јунскиот испитен рок се спроведуваат во
следниве термини:
македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература на 29 мај 2021 година со почеток во 10 часот;
англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 5 јуни 2021
година со почеток во 10 часот;
хемија, физика, биологија, историја, филозофија и социологија на 11 јуни 2021 година
со почеток во 10 часот;
математика на 14 јуни 2021 година со почеток во 10 часот.
За учениците од став 1 на овој член, кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или
сите испити од државната матура во гимназиското образование или од оправдани причини
не полагале државна матура или дел од државната матура во гимназиското образование во
јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:
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македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература на 10 август 2021 година со почеток во 10 часот;
англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 11 август 2021
година со почеток во 10 часот;
хемија, физика, биологија, историја, филозофија и социологија на 12 август 2021
година со почеток во 10 часот;
математика на 13 август 2021 година со почеток во 10 часот.
Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен
рок се спроведуваат во следниве термини:
македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература на 29 мај 2021 година со почеток во 10 часот;
англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 5 јуни 2021
година со почеток во 10 часот;
историја, филозофија, односно естетика на 11 јуни 2021 година со почеток во 10
часот.
За учениците од став 3 на овој член, кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите
испити од државната матура во уметничко образование или од оправдани причини не
полагале државна матура или дел од државната матура во уметничко образование во
јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:
македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература на 10 август 2021 година со почеток во 10 часот;
англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 11 август 2021
година со почеток во 10 часот;
историја, филозофија, односно естетика на 12 август 2021 година со почеток во 10
часот.
Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во
јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература на 29 мај 2021 година ина со почеток во 10 часот;
англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 5 јуни 2021
година со почеток во 10 часот;
хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 11 јуни 2021 година со почеток во 10
часот;
математика на 14 јуни 2021 година со почеток во 10 часот.
За учениците од став 5 на овој член, кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или
сите испити од државната матура во четиригодишното стручно образование или од
оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во
четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен
рок во август во следните термини:
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македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература на 10 август 2021 година со почеток во 10 часот;
англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 11 август 2021
година со почеток во 10 часот;
хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 12 август 2021 година со почеток во
10 часот;
- математика на 13 август 2021 година со почеток во 10 часот.
Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини
утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни
комисии и тоа:
- во јунскиот испитен рок во периодот од 16 јуни до 30 јуни 2021 година и
- во августовскиот испитен рок во периодот од 16 август до 20 август 2021 година.
Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно
стручно образование се реализира во периодот од 10 март до 21 април 2021 година и од 18
август до 24 август 2021 година.
Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко
образование се реализира во периодот од 10 март до 12 мај 2021 година година и од 18
август до 24 август 2021 година.
Член 7
Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото
образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат
во два испитни рока, и тоа: јуни и август.
Во јунскиот испитен рок:
задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература,
односно турски јазик и литература) на 15 јуни 2021 година со почеток во 9 часот.
Во августовскиот испитен рок:
задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература,
односно турски јазик и литература) на 16 август 2021 година со почеток во 9 часот.
Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото
образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно
образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната
матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии, и тоа: - во
јунскиот испитен рок во времето од 16 јуни до 30 јуни 2021 година и
-

во августовскиот испитен рок во времето од 17 август до 23 август 2021 година.
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Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно
стручно образование се реализира во периодот од 10 март до 21 април 2021 година и од 18
август до 24 август 2021 година.
Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко
образование се реализира во периодот од 10 март до 12 мај 2021 година година и од 18
август до 24 август 2021 година.
Член 8
Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни
рока, и тоа: јуни, август и јануари.
Во јунскиот рок:
македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература на 15 јуни 2021 година со почеток во 9 часот.
Во августовскиот рок:
македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и
литература на 16 август 2021 година со почеток во 9 часот.
Во јануарскиот рок за време на зимскиот одмор на учениците.
Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование се спроведува во
термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни
предметни комисии.
Член 9
Воспитнообразовната работа за учениците се организира во текот на целата работна
недела.
Член 10
Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на
образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на
образование се остваруваат најмалку 180 наставни денови.
Член 11
На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.
Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на
јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други
манифестации.
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Член 12
Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, денот на еколошката акција на
младите во Република Северна Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на
просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од
македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.
За учениците коишто не ги посетуваат ученичките екскурзии, училиштето организира
редовна настава согласно распоредот на наставни часови.
Член 13
Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот
профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за
организација на учебната 2019/2020 година во јавните средни училишта („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 156/19 и 125/20).
Член 15
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2020 година.

9. Настава

9.1.Организација на задолжителната настава
Основна и најширока форма за остварување на целите и задачите на средното
образование и воспитание е наставата. Во неа се вклучени сите посебни видови заеднички
активности на учениците и наставниците во совладувањето на воспитно – образовните
содржини. Наставата се одвива во две смени во часови во траење од по 45 минути.
Распоред на траење на часовите и одморите на учениците:
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прва смена
1 час

8.00

8.45

2 час

8.45

9.30

3 час

9.30

10.15

голем одмор

10.15

10.45

4 час

10.45

11.30

5 час

11.30

12.15

6 час

12.15

13.00

7 час

13.00

13.45

втора смена
1 час

13.45

14.30

2 час

14.30

15.15

3 час

15.15

16.00

голем одмор

16.00

16.30

4 час

16.30

17.15

5 час

17.15

18.00

6 час

18.00

18.45

7 час

18.45

19.30

9.2. Образовен влез
9.2.1. Профили ученици кои се запишуваат во градежно-геодетската струка и
гимназиското образование
Статусот на редовен ученик во училиштето се стекнува со запишување на учениците
во прва година. Основниот влез е завршено деветгодишно образование и кандидатите да не
се постари од 17 години.
Дополнителни услови кои треба да ги исполнуваат се:
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- за архитектонски техничар да има минимум 45 поена;
- за техничар дизајнер за внатрешна архитектура да има минимум 45 поена;
- за геодетски техничар да има минимум 45 поена;
- за градежен техничар да има минимум 45 поена;
- за гимназиско образование да има минимум 60 поена;
- за тригодишно стручно образование да има минимум 30 поена;
- за двегодишно стручно образование да има минимум 30 поена.

9.3. Излезни образовни профили
Во училиштето се образуваат и оспособуваат кадри од градежно-геодетска струка и
гимназиско образование, и тоа:
- гимназиско образование
- архитектонски техничар;
- техничар дизајнер за внатрешна архитектура;
- градежен техничар;
- геодетски техничар;
- монтер за сува градба (тригодишно образование);
- одржувач на чадоводна инсталација (тригодишно образование)
- поставувач на подови и плочки (тригодишно образование)
9.4. Редовна настава
Наставата ќе се реализира според наставните планови и програми кои се одобрени од
надлежните органи. Преку реализацијата на наставните програми, учениците ќе ги усвојат
основите на општото и стручното образование и ќе стекнат практични вештини заради
вклучување во работниот процес или натамошно продолжување на образованието и
самообразованието.

42
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

Секој наставник работи според наставен план и програма, изготвува годишно
глобално планирање, планирање на темите /целините/, како и подготовка за секој наставен
час. Подготовката пред почетокот на учебната година опфаќа темелно проучување на
наставната програма, обезбедување стручна литература, собирање информации од
интернет и сл. Додека подготовката за наставните часови е редовна обврска. Во текот на
наставата, секој наставник ќе ги користи расположивите наставни средства и помагала.
Традиционалната училна претставува примарна подготовка за учење. Добро дизајнираната
позитивна средина во голема мера влијае врз доброто учење.
Добрата училна создава позитивен однос меѓу ученикот и предметот, како и меѓу
наставникот и ученикот. Едноставните промени и естетското разубавување на училната во
голема мера може да го променат однесувањето и резултатите во учењето на учениците.
Како училиште во кое се едуцираат кадри посебно од архитектурата и внатрешен дизајн
потребно е да се искористи талентот на поголем број од учениците за цртање, сликање,
давање совети, за создавање на пријатна средина која мотивирачки ќе влијае на
учениците.
Во наставата ќе се применуваат разновидни форми на работа со учениците со што
секој наставник наставата да ја доближи до индивидуалните способности, можности и
предзнаења на учениците. Во рамките на истата наставна програма учениците да добиваат
различни задачи по тежина.
Во работата со различни ученици да се користат форми и методи што се најсоодветни
за нив, а темпото на работа како и времето за совладување на потребните содржини да се
прилагодуваат според можностите на секој ученик или група ученици.
Најдобро се учи на многу начини одеднаш, во ситуации слични на реалниот живот.
Затоа на учениците треба да им се понуди разновидност во методскиот пристап и различни
техники, да се даде избор на учениците да учат на начин кој им е најблизок и најлесен.
Наставниците не можат максимално да ја предвидат динамиката на часот во секоја
паралелка, но за да има успешна реализација на наставата најважно е наставникот добро
да е подготовен за наставниот час. Подготовката е основен и примарен дел од работата на
секој наставник. Наставниците со добра подготовка, а особено во организацијата на часот
се усовршуваат и стануваат се подобри на секој нареден час.
За остварување на овие задачи секој наставник ќе изработи и користи разни
инструменти за дијагностицирање на способностите и предзнаењата на учениците, посебно
изготвени планови за работа со одделни ученици, наставни ливчиња, диференцирани
задачи и друг вид инструменти за следење на напредокот на учениците. Со други зборови,
во наставата се поголемо место ќе зафаќа новата методологија во работата со учениците –
поголема нагледност, подготвеност на наставникот и учениците, поинаков приод кон
наставниот материјал, поинаков однос кон учениците како главни носители во реализацијата
на наставата.
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Директорот на училиштето со својот тим континуирано ќе ја следат работата на
наставниците – планирањето, организацијата и реализацијата на наставата, да ја
насочуваат работата на наставниците почетници, со помало искуство и наставници кои
постигнуваат послаби резултати, преку посета на часови, консултации и инструкции.
Посебно ќе се следи работата на послабите паралелки и ученици и навреме да преземат
соодветни мерки и решенија.
Носители на задачата: Директорот со тимот
Временски период: цела учебна година

9.5. Практична настава
Практичната настава се реализира паралелно со стручно – теоретската настава. Има
за цел да ги оспособи учениците за извршување на определени работи и работни задачи:
почитување и применување на правилата на однесување на работното место, примена на
теоретското стручно образование во практиката, примена на приборот и разни технички
средства и помагала и материјали; да црта, испишува, пакува и комплетира техничка
документација, да го избира и применува алатот, приборот и градежните машини, потребен
за изведување на градежни работи и др.
Најчесто се изведува во соодветни градежни фирми и во училиште. За реализирање
на овој вид настава, одговорниот наставник изготвува оперативна програма, каде се
утврдени видот, времетраењето и времето на реализација на истата.
Носители на задачата:Наставници по практична настава
Временски период: по распоред
9.6. Феријална практика
Според старите планови и програми се реализира во стручното образование по
завршувањето на наставната година, и тоа за учениците од II и III година во траење од 10
работни дена. За време на извршувањето на феријалната практика, секој ученик води
дневник за работа под надзор на соодветно стручно лице од организацијата каде ученикот ја
обавува практиката, а го вреднува одговорниот наставник во месец септември.
Според реформираните програми феријалната пракса се реализира согласно планот
за стручно образование одобрен од Министерство за образование и наука.
Феријалната практика има посебно значење во оспособувањето на учениците за
усвојување на целите, задачите и содржините во соодветните наставни планови и програми.
Преку неа на учениците им се овозможува теоретските знаења непосредно да ги поврзат со
практиката, односно да се запознаат и директно да се вклучат во извршувањето на
определени работи и работни задачи од делокругот на образовниот профил. Таа има задача
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да ги обедини здобиените знаења од стручните предмети и да овозможи учениците да се
здобијат со нови знаења. Се реализира во сите градежни претпријатија, фирми, задруги кои
се верифицирани за соодветната дејност.
Носители на задачата:Соодветни наставници по стручни предмети
Временски период: летниот распуст

9.7. Проектни активности
Проектните активности се посебно подрачје во наставниот план чијашто функција е
задоволување на индивидуалните интереси и желби на учениците во одделни области.
Поради својата специфичност, тие се разликуваат од наставните предмети и затоа се
реализираат во рамките на годишниот фонд на часови /со по 70 часа/ од I до IV година, по
слободен избор на ученикот.
Проектните активности одобрени од МОН и БРО кои може да се реализираат:
-

училиштен весник

(15+20 часа);

-

драма

(15+20 часа);

-

дебатен клуб

(15+20 часа);

-

математика

(15+20 часа);

-

култура на здравото живеење

(15+20 часа);

-

урбана култура

(15+20 часа);

-

граѓанска култура

-

Литературни клубови и драмски секции (15+20 часа);

-

спортски проектни активности

-

ликовна уметност

(15+20 часа);

-

иноваци и претприемништво

(15+20 часа);

-

класични јазици

(15+20 часа);

-

страниски јазици

(15+20 часа);

-

мир, толеранција и заштита

(15+20 часа);

-

информатика

(15+20 часа);

(15+20 часа);

(15+20 часа);
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-

природни науки

(15+20 часа);

-

музичка уметност

(15+20 часа);

Проектните активности кои ќе се реализираат во текот на целата наставна година, во
следните области и со следниов обем:
-

драма

(15+20 часа);

-

училиштен весник

(15+20 часа);

-

страниски јазици

-

урбана култура

-

иноваци и претприемништво

-

спортски проектни активности

(англиски)

(15+20 часа);
(15+20 часа);
(15+20 часа);
(15+20 часа);

Сите проектни активности од наведените области може да се реализираат во секоја
од четирите години на школувањето, освен активностите од областа на граѓанската култура
кои може да се реализираат само во трета и четврта година.
За успешно реализирање на проектните активности наставниците ќе обрнат посебно
внимание на планирањето кое треба да биде флексибилно и прилагодено на потребите и
интересите на учениците. Наставниците треба да се јавуваат во улога на ментори,
консултанти и обучувачи. Проектните активности ќе се реализираат во време прифатливо за
учениците и кое нема да се поклопува со редовниот седмичен распоред на часовите. Тие не
се оценуваат (ни бројчано, ни описно), но секој ученик мора здолжително да ги реализира
според предвидената програма во текот на секоја наставна година. Одговорниот наставник
води посебна евиденција за реализацијата на проектните активности и прави извештај за
секој ученик.
За секоја проектна активност ученикот изработува портфолио во кое се евидентира
видот на проектната активност и времето и местото на нејзината реализација. Менторот ја
следи и ја потврдува реализираната проектна активност и реализацијата на годишниот фонд
на часови предвиден за проектните активности ја верификува класниот раководител.
Од учебната 2012/2013 година предметот иновации и претприемништво се воведува
како задолжителна проектна активност во прва, втора и трета година, а него ќе може да го
реализираат професори кои биле на специјална обука во текот на 2011/2012 учебна година.

Носители на задачата:Соодветни наставници
Временски период: преку цела наставна година
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9.8. Слободни часови на училиштето
Слободните часови на училиштето се посебно подрачје во наставните планови за
четиригодишното стручно образование. Тие имаат за цел да ги задоволат индивидуалните
потреби на дел од учениците кои доброволно се определуваат за нив за стекнување,
проширување и продлабочување на своите знаења, развивање на способности, вештини и
изградување на сопствени ставови. Слободните часови на училиштето се застапени со 72
часа во прва, втора и трета година и до 66 часа во четврта година.
Функцијата на овие часови е задоволување на индивидуалните потреби на учениците
како и поуспешна подготовка за матурскиот и завршниот испит, за професионален развој и
усовршување на определени истражувачки техники и методи. За овие часови се предвидени
подрачјата: Спорт и спортски активности, урбана култура, култура на здраво живеење,
природни науки, АutoCAD, Бизнис во градежништвото. Групите за реализирање на
слободните часови е од по 25 ученика. Тие ќе се реализираат во и надвор од училиштето не
попречувајќи го редовниот распоред на часови. Времето и местото на реализација ќе го
договараат наставникот и учениците.
Оваа година учениците покажаа инерес за следните слободни часови:
-

Примена на графички дизајн Auto Cad 2D во високоградба;

-

Математика во градежништвото;

-

Цртање и сликање;

-

Интермултиетничка комуникација

-

Запознај го другиот

Во учебната 2013/14 година, преку проектот „Учиме заедно“ поддржан од Кралството
Норвешка, МОН, Управа за развој и унапредување на мултиетничкото образование, ЦСО, се
воведуваат нови слободни часови во училиштето кои ќе содржат групи од ученици со мешан
етнички состав: 8 Македонци и 8 Албанци и два професора, Македонец и Албанец, со
билингвална настава, а за истите наставниците изготвија соодветни програми одобрени од
Центарот за стручно образование и БИРО за образование:
- Фер плеј односи помеѓу мултиетнички групи применети во спортот и спортските
активности
- Комуникациска цел или зошто комуницираме
- Културни промени низ вековите
- Култура на здраво живеење
- Подготвеност за вработување
- Запознај го другиот
- Народни носии и везови
- Мултикултурно општество
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-

Интермултиетничка комуникација

Евиденција за реализација на слободните часови водат и наставникот и учениците,
наставникот во дневникот на паралелката, главната книга и свидетелството, а ученикот во
своето портфолио.
Носител на задачата: соодветни наставници
Време на реализација: во текот на наставната година.

9.9. Факултативна настава
Како новитет во учебната 2014/15 година е задолжителната факултативна настава
која ќе се реализира во стручното образование. Наставната програма е веќе изготвена и
одобрена од Центарот за стручно образование и МОН под името „Енергетска ефикасност на
објекти“ и се реализира во четврта година во стручното образование (нереформирани
профили).
Носител на задачата: соодветни наставници
Време на реализација: во текот на наставната година.

9.10. Курсна настава
Ако учениците пројават интерес, ќе се организира курсна настава за совладување на
одделни содржини со факултативен карактер и тоа: еколошко образование, хумани односи
меѓу половите, сообраќајно-техничко образование и др. Курсот ќе трае 30 часа.
Носители на задачата:Одговорни наставници, психолог и педагог
Временски период: во текот на учебна година

9.11. Консултативна настава
За учениците кои сакаат да го променат профилот или струката, учениците упатени на
поправен испит, испит на година, како и вонредни ученици, се организираат консултации и
друг вид на помош во совладувањето на одделни содржини.
Носители на задачата:Соодветни наставници
Временски период: пред полагање испити и по потреба на учениците

9.12. Наставни планови (нереформирани)
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Нашето училиште образува кадри од градежно-геодетската струка и гимназиско општо
образование според следните наставни планови:
9.12.1. Архитектонски техничар
Предмети
Македонски јазик и литература
Макед. јазик и литература во
албански паралелки
Албански јазик и литература
Странски јазик
Бизнис
Информатика
Историја
Историја на Македонија
Граѓанско образование
Математика
Физика
Техн. црт. со компј. комуникац.
Нацртна геометрија
Основи на град. и геодезија
Градежни материјали
Развој на архитектура
Техничка механика
Градежни конструкции
Проектирање и урбанизам
Планирање и менаџмент
Армиран бетон
Инсталации
Практична настава
Феријална практика
Спорт и спортски активности
Активн. од обл. на музичка
култура
Активн. од обл. на ликовна
култура
Изборни предмети

I
3
2
3
3
2
2
3
2
4
3
3
2
1

II
3
2

III
3
2

3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
4
4
3
3
2
3
5
10дена 10дена
2
2
-

IV
3
2
3
3
2
2
2
2
2
4
2
3
2
-

1

-

-

-

-

-

4
/2+2/

4
/2+2/
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9.12.2. Техничар дизајнер за внатрешна архитектура
Година и фонд на часови

Програмски
подрачја и
Ред.број
наставни
предмети

I

II

III

IV

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

Заеднички
предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

Македонски јазик и
литература, а за
учениците од
другите заедници:
албански јазик и
литература, турски
јазик и литература
или српски јазик и
литература

3

108

3

108

3

108

3

99

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(66)

3

108

3

108

3

108

3

108

1. (1)

(2) Македонски јазик и
литература
за
учениците
од
другите заедници
1.2.
Странски јазик
1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на
Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско
образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски
активности

2

72

2

72

2

72

2

66
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1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

Предмети во
функција на
струката

5

180

5

180

2

72

2

66

1.11.

Математика

3

108

3

108

2

72

2

66

1.12.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

18

648

16

576

11

396

13

429

(20)

(720)

(18)

(648)

(13)

(429)

(15)

(495)

10

360

-

-

-

-

-

-

Техничко цртање
со компјутерска
комуникација

4

144
-

-

-

-

-

-

2.2.

Нацртна
геометрија

3

108

-

-

-

-

-

-

2.3.

Основи на
градежништвото и
геодезијата

3

108
-

-

-

-

-

-

13

468

12

432

10

330

б)

Вкупно часови за општо
образование (а+б)
2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

Заеднички
предмети за
струката

2.1.

б)

Предмети
карактеристични
за образовниот
профил

-

-

9.12.4. Геодетски техничар
Предмети
Македонски јазик и литература
Странски јазик
Бизнис

I
3
3
-

II
3
3
-

III
3
3
2

IV
3
3
2
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Информатика
Историја
Историја на Македонија
Граѓанско образование
Математика
Физика
Техн.црт.со компј.комуникац.
Нацртна геометрија
Основи на град. и геодезија
Геодезија и геодетски подлоги
Инжeнерска геодезија
Геодетски мерења
Катастар
Фотограметрија
Практична настава
Феријална практика
Спорт и спортски активности
Активн. од обл. на музичка
култура
Активн. од обл. на ликовна
култура
Изборна настава

2
2
3
2
4
3
3
2
1

2
2
3
2
2
6
4
2
6
3
2
2
4
4
10дена 10дена
2
2
-

2
2
3
2
2
2
4
2
-

1

-

-

-

-

-

4
/2+2/

4
/2+2/

9.12.5. Образовен профил / Квалификација: Техничар дизајнер за внатрешна архитектура
(реформиран)
В
к
у
п
н
о
н
ч/
г
ч/
к

Програмск
и подрачја
и модули

Предмети

Ознака на предметите

Ознака на прог. подр. и модули

Број на часови (неделно - теорија, вежби и практична настава и годишно) и број
на кредити

I година
НЧ
Т

В

II година
ГЧ/
ПН к

III година

НЧ
Т

IV година

НЧ
В

П
Н

ГЧ/к
Т

НЧ
В

П
Н

ГЧ/к
Т

В

П
Н

ГЧ/к
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I. ОО

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

П1

ЗОМ

Македонски јазик
и литература, а за
учениците од
другите заедници:
албански јазик и
литература, турски
јазик и литература
или српски јазик и
литература
Македонски јазик
и литература за
учениците од
другите заедници1

Заеднички
општообра
зовен
модул

108/7

(72/
3)

(2)

(72/
3)

(2
)

(72/
3)

(2)

(66/
3)

2

72/4

2

66/4

2

72/3

2

66/3

2

72/4

2

72/4

П3
П4
П5

Историја
Информатика
Музичка култура

2
2
1

72/3
72/3
36/2

2

72/3

П6

Ликовна уметност

1

36/2

2

72/3

2

72/3

2

72/3

Граѓанско
образование
Спорт и спортски
активности

99/7

3

540
/27
(612
/30)
108/
7
72/5

15
(17)

П1

Математика

3

П2

Физика

2

П3

Информатика

9
(11)

324/
17
(396/
20)

3

108/7

2

72/4

2

72/3

7
(9)
2

252/
14
(324/
17)
72/4

7
(9)
2

231/
14
(297/
17)

38/13
47/72

66/3

модул
значаен за
одреден
сектор

Вкупно ОМЗС

Вкупно ОО (ЗОМ+ОМЗС)

II. СО

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗСМ

Задолжителни модули
П1
Економски
сектори

П2
П3
П1
П2

ЗСМ2

3

(2)

Вкупно ЗОМ

ЗСМ1

108/7

Англиски јазик

П8

ОМЗС

3

П2

П7

Општообразовен

108/
7

3

Проектира
ње

П3

Градежништво,
геодезија и други
сектори на
квалификации
Техничко цртање
со компјутерска
комуникација
Нацртна
геометрија
Елементи и основи
на проектирање
Проектирање на
ентериери за
домување
Проектирање на
ентериери на јавни
објекти

5

180
/12

20
(22)

720
/39
(792
/42)

2

2
2

2

1

1

7

252/
14

16
(18)

576/
31
(648/
34)

2

144/9

2

72/
4

9
(11)

324/
18
(396/
21

2

144/8

2

9
(11)

66/
3

16/57
0/33

297/
17
(363/
20)

54/19
17/10
5

144/9

108/6

108/6
2

2

2

2

132/8
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П4
П1
П2
П3
ЗСМ3

Конструкц
ии

П4
П5

П6
П1
П2
ЗСМ4

Уметност
П3

ИСМ
ИМ1

72/4

2

1

108/6
1

Детали во ентериер
Пластично
обликување
Нормирање и
планирање во
внатрешната
архитектура
Цртање и сликање
Историја на
архитектура и
уметност
Современа
архитектура и
уметност

1

2

2

2

108/6

1

1

72/4

1

1

72/4

2

2

1

1

132/8

1

99/5

108/6
72/4

2

72/4

216/
13

8

288/
17

7

252/
14

5

165/10

Практична настава (ПН) и вежби (В)

4

144/
8

6

216/
12

6

216/
12

6

198/
11

Вкупно ЗСМ + ПН + В

10

360/
21

14

504/
29

13

468/
26

11

363/
21

26/921/
54
22/774/
43
48/1695
/97

Изборни модули
Општообр
азовен
модул

П1

Проектира
ње
П3

П4

П1
Конструкц
ии

П2

П3
П1
П2
ИМ4

1

6

П2

ИМ3

1

Вкупно ЗСМ

П1

ИМ2

Компјутерски
потпомогнато
проектирање
Градежни
материјали
Архитектонски
конструкции
Конструирање на
мебел

Креативно
изразувањ
е

P3
П4
П5

Математика

2

Проектирање на
мебел
Проектирање на
ентериери
Компјутерски
потпомогнато
проектирање (CAD
и CAAD)

72/4

2

2

2

72/4

72/4

2

72/4

2

2

66/4

2

66/4

2

72/4

2

66/4

2

66/4

2

66/4

2

66/4

72/4

2

2

66/4

72/4

Менаџмент,

нормирање и
планирање во
архитектурата
Архитектонски
конструкции
Конструирање на
мебел
Разработка на
мебел и
работилнички
цртежи
Арт и дизајн
Ентериер и дизајн
Пластично
обликување
Декоративни
стилови
Макетарство

2

72/4

72/4
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П6
ИМ5

Бизнис и
претприем
ништво

П1

Индустриски дизајн
Бизнис и
претприемништво

Вкупно ИМ
Вкупно СО (ЗСМ + ПН + В + ИМ)
III.ПО

360/
21

10

504/
29

14

66/4

2

66/4

4

144/8

4

132/8

8/276/1
6

17

612/
34

15

495/
29

4

144/8

6

198/10

4

144/8

6

198/10 10/342/
18

21

756/
42

21

56/1971
/113

ПРАКТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
Учење преку работа кај работодавач
Феријална практика

10 дена

15 дена

15 дена

Вкупно практично образование (ПО)
Вкупно СО (ЗСМ + ПН + В + ИМ) +ПО

360/
21

10

Вкупно часови неделно/годишно/кредити
(ОО+СО+ПО)
IV.СПУ

2

504/
29

14

693/
39

30/1080/60

30/1080/60

30/1080/60

30/990/56

2

2

2

2

66/2313
/131
120/42
30 /236

СОДРЖИНИ ПРОГРАМИРАНИ ОД УЧИЛИШТЕТО

Содржини програмирани од училиштето

72

72

72

66

V.
ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ
ДМЗИ
Државна матура и завршен испит-кредитни
вредности
Вкупно кредити

60

60

60

8/282

4

4

60

240

9.12.6. Образовен профил / Квалификација: Архитектонски техничар (реформиран)

I. ОО

Програмски
подрачја и
модули

Ознака на
предметите

Ознака на прог.
подр. и модули

Број на часови (неделно - теорија, вежби и практична настава и годишно) и број
на кредити
Предмети
I година
НЧ
Т

В

II година
ГЧ/
ПН к

III година

НЧ
Т

IV година

НЧ
В

П
Н

НЧ

ГЧ/к
Т

Вкуп
но
нч/гч/
к

В

П
Н

ГЧ/к
Т

В

П
Н

ГЧ/к

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

П1

Македонски јазик
и литература, а за
учениците од
другите заедници:
албански јазик и
литература, турски
јазик и литература
или српски јазик и
литература

3

108/
7

3

108/7

3

108/7

3

99/7
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ЗОМ

Македонски јазик
и литература за
учениците од
другите заедници1

Заеднички
општообраз
овен модул

(2)

(72/
3)

(2)

(72/
3)

(2
)

(72/
3)

(2)

(66/
3)

2

72/4

2

66/4

72/3

2

П2

Англиски јазик

2

72/4

2

72/4

П3
П4
П5

Историја
Информатика
Музичка култура

2
2
1

72/3
72/3
36/2

2

72/3

П6

Ликовна уметност

1

36/2

2

72/3

2

72/3

Граѓанско
образование
Спорт и спортски
активности

П7
П8

15
(17)

Вкупно ЗОМ
Општообразовен
ОМЗС

П1

Математика

3

П2

Физика

2

П3

Информатика

72/3
9
(11)

2

324/
17
(396/
20)

3

108/7

2

72/4

2

72/3

7
(9)
2

252/
14
(324/
17)

66/3
231/
14
(297/
17)

7
(9)

72/4

2

38/134
7/72

66/3

Вкупно ОМЗС

5

180
/12

7

252/
14

2

72/
4

2

66/
3

Вкупно ОО (ЗОМ+ОМЗС)

20
(22)

720
/39
(792
/42)

16
(18)

576/
31
(648/
34)

9
(11)

324/
18
(396/
21

9
(11)

297/
17
(363/
20)

II. СО

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗСМ

Задолжителни модули
П1
Економски
сектори

П2
П3
П1
П2

П3
ЗСМ2

2

модул
значаен за
одреден
сектор

ЗСМ1

540
/27
(612
/30)
108/
7
72/5

Проектирање
и урбанизам
П4

Градежништво,
геодезија и други
сектори на
квалификации
Техничко цртање
со компјутерска
комуникација
Нацртна геометрија
Елементи и основи
на проектирање
Проектирање на
објекти за
домување
Проектирање на
општествени,
индустриски и
стопански објекти
Елементи и основи
на урбанизам

2

2

16/570
/33
54/191
7/105

144/9

2

1

108/6

2

1

108/6
2

2

144/8

2

2

144/8

1

2

1

1

1

132/8

66/4
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Современа
архитектура и
уметност
Компјутерски
потпомогнато
проектирање
Градежни
материјали во
архитектурата
Архитектонски
конструкции I
Архитектонски
конструкции II
Принципи на
статика со јакост на
материјали
Теорија на
конструкции со
армиран бетон
Историја на
архитектура и
уметност
Нормирање ,
планирање и
менаџмент во
високоградба

П5

П6

П1
П2
ЗСМ3

Конструкции

П3
П4

П5

П1
Менаџмент
планирање и
нормирање

ЗСМ4

П2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

72/4

72/4

1

72/4

1

144/9

2

1

144/8

108/6

1

1

66/3

2

1

99/6

72/4

Вкупно ЗСМ

6

216/
13

8

288/
17

7

252/
14

5

165/
10

Практична настава (ПН) и вежби (В)

4

144/
8

6

216/
12

6

216/
12

6

198/
11

Вкупно ЗСМ + ПН + В

10

360/
21

14

504/
29

13

468/
26

11

363/
21

ИСМ

26/9
21/
54
22/774
/ 43
48/1
695/
97

Изборни модули

ИМ1

Општообраз
овен модул

П1

П1
ИМ2

Архитектонс
ки
конструкции

П2

Математика
Енергетска
ефикасност и
противпожарна
заштита
Инсталации

П3

П4

П1
ИМ3

Креативно
изразување

П2
П3

П1

П2
Проектирање

Принципи на
статика
Менаџмент,
нормирање и
планирање во
архитектурата
Ликовно
изразување и
пластично
обликување
Макетарство
Детаљ во
архитектура
Проектирање на
објекти за
индивидуално и
колективно
домување
Проектирање на
општествени
објекти

2

72/4

2

72/4

2

2

2

2

66/4

2

66/4

72/4

2

66/4

2

66/4

2

66/4

2

66/4

72/4

72/4
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ИМ4

на објекти
П3

Проектирање на
индустриски и
стопански објекти

2

66/4

П4

Урбанизам

2

66/4

2

66/4

П5

ИМ5

Бизнис и
претприемн
иштво

П1

Компјутерски
потпомогнато
проектирање (CAD
и CAAD)
Бизнис и
претприемништво

2

Вкупно ИМ

Вкупно СО (ЗСМ + ПН + В + ИМ)

III.ПО

360/
21

10

504/
29

14

4

144/8

4

132/8

17

612/
34

15

495/
29

4

144/8

6

198/10

4

144/8

6

198/10

21

756/
42

21

693/
39

8/2
76/
16
56/
197
1/1
13

ПРАКТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
Учење преку работа кај работодавач
Феријална практика

10 дена

15 дена

15 дена

Вкупно практично образование (ПО)

Вкупно СО (ЗСМ + ПН + В + ИМ) +ПО

360/
21

10

Вкупно часови неделно/годишно/кредити
(ОО+СО+ПО)

IV.СПУ

72/4

504/
29

14

30/1080/60

30/1080/60

30/1080/60

30/990/56

2

2

2

2

10/
342
/18
66/
231
3/1
31
120
/42
30
/23
6

СОДРЖИНИ ПРОГРАМИРАНИ ОД УЧИЛИШТЕТО

Содржини програмирани од училиштето

72

72

72

66

8/2
82

V.ДМЗИ ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ
Државна матура и завршен испит-кредитни
вредности
Вкупно кредити

60

60

60

4

4

60

24
0
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9.12.7. Образовен профил / Квалификација: Геодетски техничар (реформиран)
Вку
пно
нч/г
ч/к

Програмски
подрачја и
модули

Ознака на
предметите

Ознака на прог.
подр. и модули

Број на часови (неделно - теорија, вежби и практична настава и годишно) и број на
кредити

Предмети
I година
НЧ
Т

I.
ОО

В

Македонски
јазик
и литература, а
за
учениците од
другите
заедници:
албански јазик
и
литература,
турски
јазик и
литература
или српски
јазик и
литература

Заеднички
општообраз
овен модул

НЧ
Т

IV година

НЧ
В

П
Н

ГЧ/к

Т

НЧ
В

П
Н

ГЧ/к

Т

В

П
Н

ГЧ/к

(72/
3)

(2)

(66/
3)

2

72/4

2

72/4

2

66/4

2

72/3

2

72/3

2

72/3

2

66/3

П3

Информатика

72/3

П4

Историја

2

72/3

П5

Музичка
култура

1

36/2

П6

Ликовна
уметност
Граѓанско
образование
Спорт и
спортски
активности

1

36/2

2

72/3

2

72/3

15
(17)

П2

Физика

2

П3

Информатика

99/7

3

(2
)

72/4

3

108/7

(72/
3)

2

Математика

3

(2)

2

П1

108/7

(72/
3)

Англиски јазик

Вкупно
ЗОМ

3

(2)

П2

П8

Општообразовен

108/
7

3

Македонски
јазик и
литература за
учениците од
другите
заедници1

П7

ОМ
ЗС

ГЧ/
ПН к

III година

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

П1

ЗО
М

II година

540
/
27
(612
/30)
108/
7
72/5

9
(11)

324/
17
(396/
20)

3

108/7

2

72/4

2

72/3

7
(9)

2

252/
14
(324/
17)
72/4

7
(9)

2

231/
14
(297/
17)

38/1347/
72

66/3

модул
значаен за
одреден
сектор

Вкупно
ОМЗС

5

180
/12

7

252/
14

2

72/
4

2

66/
3
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II.
СО
ЗС
М

ЗС
М2

ЗС
М3

Економски
сектори

Геодезија и
геодетски
подлоги

Геодетски
мерења и
геоинформа
тика
Инженерска
геодезија

ЗС
М5

Катастар и
уредување
на земјиште

П2

Градежништво,
геодезија и други
сектори на
квалификации
Техничко цртање
со компјутерска
комуникација

2

2

54/1917
/105

144/9

2

1

108/6

2

1

108/6

П3

Нацртна геометрија

П1

Геодезија

2

72/4

1

П2

Геодетски подлоги

1

1

72/4

1

П3

Геодетска графичка
комуникација

1

1

72/4

1

1

1

1

2

1

П1
П2
П3
П1
П2
П1

Геодетскa мернa
технологија
Геодетски мерења
и пресметувања
Примена на
геодетски софтвери
Фотограметрија
Инженерска
геодезија

1

72/4
1

72/4

1

108/6

2

1

99/ 6

72/4

1

108/7

1

1

1

1

66/4

72/4

1

2

99/ 5

72/4

1

2

99/ 6

108/6
2

Катастар

72/4

1

1

1

1

6

216/
13

8

288/
17

7

252/
14

5

165/
10

Практична настава (ПН) и вежби (В)

4

144/
8

6

216/
12

6

216/
12

6

198/
11

Вкупно ЗСМ + ПН + В

10

360/
21

14

504/
29

13

468/
26

11

363/
21

Изборни модули
Општообраз
овен модул

ИМ
2

ИМ
3

Катастарско
работење

ИМ
4

Геоинформа
тика

П1
П1

П2

П1
П1

ИМ
6

297/
17
(363/
20)

9
(11)

Вкупно ЗСМ

Применета
геодезија и
инфраструкт
ура

ИМ
5

324/
18
(396/
21

9
(11)

Задолжителни модули

ЗС
М4

ИС
М
ИМ
1

576/
31
(648/
34)

16
(18)

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

П1
ЗС
М1

720
/39
(792
/42)

20
(22)

Вкупно ОО (ЗОМ+ОМЗС)

Анализа и
обработка
на теренски
мерења
Бизнис и
претприемн
иштво

П2

П1

П1

Математика

2

Применета
геодезија
Геодезија,
инфраструктура и
просторно
планирање
Евиденција на
недвижностите
Дигитални
геодетски подлоги
Геоинформатика и
геоинформациони
системи

2

Анализа и
обработка на
теренски мерења

2

66/4

72/4

2

72/4

2

72/4

2

Бизнис и
претприемништво

72/4

2

66/4

2

66/4

2

66/4

2

66/4

72/4
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Вкупно ИМ
Вкупно СО (ЗСМ + ПН + В + ИМ)
III.П
О

360/
21

10

504/
29

14

144/8

4

132/8

8/276/1
6

17

612/
34

15

495/
29

56/1971
/
113

4

144/8

6

198/10

ПРАКТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
Учење преку работа кај работодавач
Феријална практика

10 дена

15 дена

15 дена

Вкупно практично образование (ПО)
Вкупно СО (ЗСМ + ПН + В + ИМ) +ПО
Вкупно часови
неделно/годишно/кред
ити (ОО+СО+ПО)
IV.С
ПУ

4

360/
21

10

30/1080/60

504/
29

14

4

144/8

6

198/1
0

21

756/
42

21

693/
39

30/1080/60

30/1080/60

10/342/
18
66/2313
/
131
120/423
0/
236

30/990/56

СОДРЖИНИ ПРОГРАМИРАНИ ОД УЧИЛИШТЕТО

Содржини програмирани од училиштето

2

72

2

72

2

72

V.
ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ
ДМЗИ
Државна матура и завршен испит-кредитни
вредности
Вкупно
кредити

60

60

60

2

66

8/282

4

4

60

240
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I. ОО

Програмск
и подрачја
и модули

Ознака на
предметите

Ознака на
прог. подр. и
модули

9.12.8. Образовен профил / Квалификација: Градежен техничар (реформиран)

Предмети

I година

II година

III година

IV година

НЧ

НЧ

НЧ

НЧ

Т

В

ПН

ГЧ/
к

Т

В

П
Н

ГЧ/к

Т

В

П
Н

ГЧ/к

Т

В

П
Н

ГЧ/к

Вкуп
но
нч/г
ч/к

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

П1

ЗОМ

Број на часови (неделно - теорија, вежби и практична настава и годишно) и број
на кредити

Македонски јазик
и литература, а за
учениците од
другите заедници:
албански јазик и
литература или
турски јазик и
литература
Македонски
јазик и
литература за
учениците од
другите
заедници1

Заеднички
општообра
зовен

108/
7

3

108/7

3

108/7

3

99/7

3

(2)

(72/
3)

(2)

(72/
3)

(2)

(72/
3)

(2)

(66/
3)

2

72/4

2

72/4

2

72/4

2

66/4

2

72/3

2

72/3

2

72/3

2

66/3

П2

Англиски јазик

П3

Историја

2

72/3

П4

Информатика

2

72/3

П5

Музичка култура

1

36/2

П6

Ликовна
уметност
Граѓанско
образование
Спорт и спортски
активности

1

36/2

2

72/3

2

72/3

модул

П7
П8

15
(17)

Вкупно
ЗОМ
Општообразовен
ОМЗС

модул
значаен за
одреден
сектор

540
/27
(612
/30)

9
(11)

324/
17
(396/
20)

П1

Математика

3

108/
7

3

108/7

П2

Физика

2

72/5

2

72/4

П3

Информатика

2

72/3

Вкупно
ОМЗС
Вкупно ОО (ЗОМ+ОМЗС)

7
(9)

2

252/
14
(324/
17)
72/4

7
(9)

2

231/
14
(297/
17)
66/3

5

180
/12

7

252/
14

2

72/
4

2

66/
3

20
(22)

720
/39
(792

16
(18)

576/
31
(648/

9
(11)

324/
18
(396/

9
(11)

297/
17
(363/
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/42)

II. СО

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗСМ

Задолжителни модули
П1

ЗСМ1

Економски
сектори

П2
П3

ЗСМ2

Техничка
документа
ција за
градежни
работи

ЗСМ3

П1
П2
П1
П2

Високогра
дба и
нискоград
ба

П3
П4
П5

Хидроград
ба
ЗСМ4

П7

Железници
Основи на
геотехника и
хидротехника
Хидротехнички
објекти
Водовод и
канализација
Технологија на
бетон
Градежни
материјали и
конструкции

П3

ЗСМ5

ИСМ
ИМ1

ИМ2

ИМ3

ИМ4

П1
П2

2

2

1

2

1

21

20)

144/9

108/6

108/6
2

2

1

108/6

1

1

1

66/4

1

1

66/4

1

66/4

108/6

Армиранобетонски
конструкции
Челични
конструкции
Јакост на
материјали
Армиранобетонски
греди и мостови
Патишта

П1

2

Техничка механика

П6

П2

Испитувањ
е на
градежни
материјал
и почви

Градежништво,
геодезија и други
сектори на
квалификации
Техничко цртање
со компјутерска
комуникација
Нацртна
геометрија
Планирање и
менаџмент
Нормирање и
планирање со
примена на ИКТ

34)

1

1

1

1

1

108/6

72/4
1

1

1

72/4
1

2

1

1

1

108/6
1

2

1

66/4

144/8

2

2

1

1

108/7

1

144/8

1

1

99/5

Вкупно ЗСМ

6

216/
13

8

288/
17

7

252/
14

5

165/
10

Практична настава (ПН) и вежби (В)

4

144/
8

6

216/
12

6

216/
12

6

198/
11

Вкупно ЗСМ + ПН + В

10

360/
21

14

504/
29

13

468/
26

11

363/
21

26/92
1/
54
22/77
4/
43
48/16
95/
97

Изборни модули
Општообр
азовен
модул
Енергетска
ефикасност
и пожарна
безбедност

Изработка
на
техничка
документа
ција
Применета
високогра

П1

Математика

2

72/4

2

66/4

П1

Енергетска
ефикасност и
пожарна
безбедност на
објектите

2

72/4

2

66/4

П1

Планирање и
менаџмент во
градежништвото

2

72/4

2

66/4

П1

Армиранобетонски
конструкции во

72/4

2

66/4

2
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дба
ИМ5

ИМ6

ИМ7

градежништвото

Применета
нискоград
ба
Применета
хидроград
ба
Бизнис и
претприем
ништво

П1

Сообраќајници

П1

Применета
хидроградба

П1

Бизнис и
претприемништво

2

2

Вкупно СО (ЗСМ + ПН + В + ИМ)

360/
21

10

504/
29

14

66/4

72/4

2

66/4

66/4

4

144/8

4

132/8

8/27
6/16

17

612/
34

15

495/
29

56/197
1/
113

4

144/8

6

198/1
0

4

144/8

6

198/1
0

10/342
/
18

21

756/
42

21

693/
39

66/231
3/
131

ПРАКТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
Учење преку работа кај работодавач
Феријална практика

10 дена

15 дена

15 дена

Вкупно практично образование (ПО)

Вкупно СО (ЗСМ + ПН + В + ИМ) +ПО

360/
21

10

Вкупно часови неделно/годишно/кредити
(ОО+СО+ПО)
IV.СПУ

2

2

Вкупно ИМ

III.ПО

72/4

504/
29

14

30/1080/60

30/1080/60

30/1080/60

30/990/56

2

2

2

2

120/42
30
/236

СОДРЖИНИ ПРОГРАМИРАНИ ОД УЧИЛИШТЕТО

Содржини програмирани од училиштето

72

72

72

V.
ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ
ДМЗИ
Државна матура и завршен испит-кредитни
вредности
Вкупно кредити

60

60

60

66

8/28
2

4

4

60

240
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9.12.9. Монтер за сува градба - тригодишно образование (реформиран)
Година и фонд на часови
Ред.
број

Програмска област и
наставни предмети

I
нед.

II
год.

нед.

III
год.

нед.

год.

1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

Заст. во
%
I - III
до 40%
1341
(39,90%)

1.1. Македонски јазик и
3
108
3
108
3
99
литература, а за
учениците од другите
заедници: албански јазик
и литература, турски
јазик и литература или
српски јазик и
литература
(1.1.) Македонски јазик и
(2)
(72)
(2)
(72)
(2)
(66)
литература за учениците
од другите заедници
1.2. Странски јазик
2
72
2
72
2
66
1.3. Историја
2
72
2
72
1.4. Информатика
2
72
1.5. Математика
3
108
2
72
2
66
1.6. физика
2
72
1.8. Ликовна уметност
1
36
1.9. Музичка уметност
1
36
1,10. Спорт и спортски
2+1 72+36 2+1 72+36 2+1 66+33
активности1
Вкупно часови за
648+36
396+36
297+33
18
11
09
општо образование
(720+3
(468+3
(363+33
(20)
(13)
(11)
6)
6)
)
2. СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ
до 20%
2.1. Основи на градежништво 2
72
702
(20,90%)
2.2. Техничко цртање со
2
72
нацртна геометрија
2.3. Градежни материјали
2
72
2.4. Планирање и менаџмент
2
66

1

Едниот час од Спорт и спортски активности (од прва до трета година) се реализира во рамките на
тимови и не влегува во неделниот распоред на часови.

училишните спортски
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2.5. Градежни конструкции
2.6. Технологија на работење 2
2.8. Претприемништво и
бизнис
Вкупно часови за
стручно-теоретско
6
образование
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА
3.1. Практична настава
08
3.2. Феријална практика
Вкупно часови за
практична обука
Вкупно часови (1+2+3)

08

72

2
2

72
72

2

66

-

-

-

2

66

216

8

288

6

198

288
10
дена

14

504
10
дена

16

528

288

14

504

16

-

-

до 40%
1320
(39,20%)

528

3363+10
1152+3
1188+3
1023+3
5
32
6
33
6
31
3
(3573+10
(34) (1224+ (35) (1260+ (33) (1089+3
5)
36)
36)
3)
100%

9.13. Гимназиско образование
Предмети
Мак. јазик и литература
Прв странски јазик
Втор странски јазик
Математика
Историја
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Социологија
Филозофија
Информатика
Бизнис
Музичка уметност
Ликовна уметност
Спорт и спорт.активности
Изборни предмети
Вкупно

I
4
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2 (+1)
29

II
4
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2 (+1)
2
31

III
4
3
2
3
2
2
2
2
3
6
29

IV
4
3
2
3
3
2
3
9
29
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Задолжителен странски јазик е англиски, а како втор учениците ги изучуваат: германски,
француски или руски, во зависност од јазикот кој го изучувале како втор во основните
училишта.

9.14.Распоред на класно раководство
9.14.1.Распоред на класно раководство со број на ученици
паралелка

класен раководител
Славка Цветковска
Верица Коцевска
Билјана Анастасовска
Марија Боева
Јулија К Огненоска
Нуријета Мемети
Анета Саздовска
Зоран Здравковски
Надире Садику
Јасминка А Симјаноска
Бојан Лазаревски
Редифе Сулимановска
Горан Ѓоревски
Шпетим Бериша
Лиле Ангелова
Адријан Кроси
Башким Јусуфи

I1
I2
I3
I4
А1а
А1б
А1в
Д1а
Д1б
Д1в
Г1а
Г1б
З1а
З1б
МСГ1а
МСГ1б
ПП1б
17
II1
II2
II3
II4
А2а
А2б
А2в
Д2а
Д2б
Д2в
Г2а
Г2б

Силва Таневска
Билјана Цветковска
Даница Тодоровиќ
Соња Ребац
Инџи Хајредин
Фетах Фетаху
Филип Богатинов
Мелита Чаушоска
Мухамед Зенуни
Каролина Ивановска
Соња Стефановска
Лена Феста

машки женски вкупно
11
8
8
14
11
20
11
8
3
9
7
6
6
6
3
12
10
153
7
14
12
7
11
24
10
7
16
7
10
14

7
8
8
3
14
11
15
9
13
9
1

98
7
9
10
14
12
10
20
14
13
9
1

18
16
16
17
25
31
26
17
16
18
8
6
6
6
3
12
10
251
14
23
22
21
23
34
30
21
29
16
11
14

бр.по
профил

67

82

51
14

12
25
251

80

87

66

25
67
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З2а
З2б

Вања Каљков
Артан Реџепи
Јенуз Мемети

МСГ2б

12
9
18

15
III1
III2
III3
III4
III5
А3а
А3б
А3в
А3г
Д3а
Д3б
Д3в
Г3а
Г3б
З3а
З3б
МСГ3а
МСГ3б

Емилија Јовановска
Радмила Тодоровски
Флорита Радиновиќ
Татјана Стефановска
Биљана Анчевска
Гордана Стоименов
Октај Абдулахи
Биљана Тодоровска
Доротеа Трајановска
Виолета Марцекиќ
Селбије Бакију
Моника Стоилевска
Елена С Трајковска
Мусеин Османи
Јасмина Шиковска
Муслије Жупани
Елена Стојковска
Феми Јусуфи

178
9
4
8
10
16
4
16
13
6
5
6
10
16
13
9
9
5
19

119
9
10
11
6
5
10
11
7
13
20
6
17

Снежана Шишковска
Наташа Арсова
Мелита Станковиќ
Стево Павловски
Манушаќе Имери
Лида Трајковска
Сијка Шахпаска
Арљинда Османи
Милена Илиевска
Виолета Златевска
Ндерим Муслији
Слободан Димитриевски
Фатмире Балажи
Стојанче Тодоровски

178
13
9
13
7
19
6
7
8
7
13
7
10
7
11

128
10
9
8
12
11
17
17
7
17
8

2

306
23
18
21
19
30
23
24
15
24
21
7
13
7
13

137

121

258

18
IV1
IV2
IV3
А4а
А4б
А4в
Д4а
Д4б
Д4в
Г4а
Г4б
З4а
З4б
З4в
14

12
9
18

3

3

297
18
14
19
16
21
14
27
20
19
25
12
27
16
13
12
9
5
19

21
18
297

88

80

64

29
21
24
306

62
72

63

28
33
258
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парал (мак
+алб)

Вкупно
64

машки

(мак +алб)

женски
646
466

вкупно
1112

Поделбата на часови на наставен кадар, како и распоредот на часови, распоред на
часови за дополнителна и додатна настава ќе бидат доставени како анекс на годишната
програма.

9.15. Изборна настава
Изборните програми се застапени и во гимназиското и во стручното образование. Во
стручното почнувајќи од III година, а во гимназиското од II година.
Во II година секој ученик од гимназиското образование, од листата на изборни предмети:
-

Информатичка технологија,
Латински јазик,
Старогрчки јазик
Елементарна алгебра
Елементарна алгебра и геометрија,
Говорење и пишување, и
Етика

Секој ученик избира еден предмет. Бројот на учениците за кои може да се организира
настава за одделен избран изборен предмет изнесува најмалку 17.
Во III година изборните предмети од гимназиското образование се групирани во три
изборни подрачја:
-

природно – математичко,
јазично – уметничко, и
општествено – хуманистичко подрачје.
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9.16. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА ГИМНАЗИЈА

1. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОДРАЧЈЕ
Комбинација А
III година
-

IV година

Линеарна алгебра и аналитичка
геометрија
2 часа

-

Алгебра

2 часа

-

Програмски јазици

2 часа

-

Физика

3 часа

-

Програмски јазици

3 часа

-

Математичка анализа

3 часа

Комбинација Б
III година

IV година

-

Програмски јазици

2 часа

-

Физика

3 часа

-

Географија

2 часа

-

Хемија

3 часа

-

Латински јазик

2 часа

-

Биологија

3 часа

2. ЈАЗИЧНО-УМЕТНИЧКО ПОДРАЧЈЕ
Комбинација А
III година
-

Трет странски јазик

IV година
3 часа

(италијански, шпански, руски,
француски, германски, англиски)
-

Класични јазици

2 часа

-

Педагогија

2 часа

-

Трет странски јазик

3 часа

-

Класични јазици

2 часа

-

Психологија

2 часа

-

Компаративна книжевност 2 часа

Комбинација Б
III година
70
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

-

Ликовна уметност

2 часа

-

Ликовна уметност

2 часа

-

Музичка уметност

2 часа

-

Музичка уметност

2 часа

-

Педагогија

2 часа

-

Психологија

2 часа

-

Драмска уметност

3 часа

IV година
3. ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ
Комбинација А
III година

IV година

-

Вовед во правото

2 часа

-

Менаџмент

2 часа

-

Социологија

2 часа

-

Економија

3 часа

-

Латински јазик

2 часа

-

Логика

2 часа

-

Историја

2 часа

Комбинација Б
III година

IV година

-

Социологија

2 часа

-

Филозофија

2 часа

-

Педагогија

2 часа

-

Социологија

3 часа

-

Етика

2 часа

-

Историја

2 часа

-

Психологија

2 часа

9.17. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА СТРУЧНО

Во стручното образование учениците по завршување на II година се
определуваат за два изборни предмети кои ќе ги слушаат во III и IV година, и тоа:
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Архитектонски техничар-нереформирано
-

математика,
физика,
градежни конструкции,
планирање и менаџмент,
проектирање и урбанизам.

Техничар дизајнер за внатрешна архитектура-нереформирано
- математика,
- физика,
- компјутерски дизајн,
- проектирање ентериер и мебел,
- материјали и конструкции.
Градежен техничар – реформирано

-

(III година)
Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите
Планирање и менаџмент во грдежништвото.
Армиранобетонски конструкции во градежништво
Сообраќајници
Математика
Применета хидроградба

-

(IV година)
Планирање и менаџмент
Сообраќајници
Армиранобетонски конструкции
Хидротехнички објекти
Математика
Физика

Геодетски техничар-нереформирано
-

математика,
физика,
геодезија и геодетски подлоги,
инжeнерска геодезија,
катастар.
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9.18. Дополнителна воспитно-образовна работа
Ќе се организира од почетокот на наставната година, односно се изготвува
распоред најдоцна до 20-ти септември. Овој вид настава ќе се рализира по целини
/теми/, и тоа за учениците кои од разни причини имаат тешкотии во совладувањето
на програмските содржини.
Преку индивидуална работа или работа во групи учениците да ги совладаат
наставните содржини за да можат редовно да ја следат наставата.
Со овие ученици ќе се практикуваат разни начини на мотивирање и
охрабрување, разговори во врска со тешкотиите што ги има ученикот и давање
насоки за натамошна работа. Изборот на учениците за кои се организира
дополнителна настава го прави секој предметен наставник.
2012 година, Законот за средното образование е дополнет со член 48-а, во
врска со дополнителната настава, кој гласи:
(1) Дополнителната настава се организира за ученици кои покажуваат
континуирано слаби резултати во учењето, а особено ако:
- имаат најмалку 2 слаби оценки,
- имаат слаби резултати по одреден наставен предмет,
- отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и
- на барање на ученикот или неговиот родител, односно старател.
(2) Наставникот кој ја реализира наставата по наставниот предмет ги
задолжува учениците од ставот (1) алинеја 1 на овој член за посета на
дополнителна настава, а за учениците од ставот (1) алинеите 2 и 3 на овој член
дополнителна настава се организира по оценка на наставникот.
(3) Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец
посетува дополнителна настава најмногу по два предмета со најмногу четири
наставни часа по наставен предмет.
(4) Доколку ученикот за кој наставникот одредил задолжителна дополнителна
настава не ги посетува часовите по дополнителна настава добива неоправдан
изостанок.
(5) За упатувањето на ученикот на дополнителна настава наставникот
задолжително го известува родителот, односно старателот.
Носители на задачата:Сите наставници
Временски период: цела наставна година
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9.19. Додатна настава
Се организира за учениците со посебни способности и интереси за одделни
наставни дисциплини. Целта е да се обезбеди систематска работа со надарените и
талентираните ученици и да се придонесе за нивниот развој. Во работата со
надарените ученици треба да се поттикнуваат во самостојноста, творештвото,
решавањето на проблеми, индивидуалноста на секој ученик. Секој наставник од
предметот кој го предава изготвува посебна програма наменета за тие ученици. Во
групата за додатна настава од определено подрачје ќе можат да се вклучат
ученици од иста или различни години на образование. Тежиштето се става на
задачи од проблемски и истражувачки карактер.
И за додатната настава има нови членови во Законот за средно образование, 51-а:
(1) Додатната настава се организира за учениците кои постигнуваат
значителни резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици).
(2) Додатната настава за учениците од ставот (1) на овој член наставникот е
должен да им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја
посетуваат додатната настава.
Како и за казните кои следуваат ако наставникот не си ја извршува обврската
на задолжително изведување дополнителна и додатна настава, Член 51-б
(1) Јавното средно училиште најдоцна до 20 септември во тековната учебна
година треба да истакне распоред за дополнителна и додатна настава за секој
наставен предмет, на видно место во училиштето и истиот да го достави до
Државниот просветен инспекторат.
(2) За наставникот кој неоправдано нема да ја реализира дополнителната и
додатната настава согласно распоредот од ставот (1) на овој член ќе се поведе
постапка за дисциплински престап.
(3) За дисциплинскиот престап од ставот (2) на овој член на наставникот му
се изрекува дисциплинска мерка парична казна од 10% до 30% од едномесечниот
износ на нето платата исплатена на јавниот службеник во месецот пред
извршување на дисциплинскиот престап, во траење од три до шест месеци.
Носители на задачата:Соодветни наставници, психолог, педагог
Временски период: преку цела учебна година.
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9.20.

Индивидуализирана програма за работа со надарени и талентирани
ученици

Работа со надарени и талентирани ученици се организира со цел откривање и
натамошен развој на учениците со натпросечни општи и посебни способности и
создавање услови за нивно понатамошно напредување. Училиштето на овие
ученици ќе им овозможи оптимални услови за изразување на нивните способности.
Работата со надарените и талентираните ученици од било која област, ќе се
реализира преку индивидуална работа во рамките на редовната настава,
додатната настава, консултации, работа во групи со исти интереси, преку
слободните активности, натпревари и др. За секој ученик или група ученици ќе биде
задолжен ментор – наставник.
Програма за работа со надарените и талентираните ученици ќе изготви секој
наставник – ментор во соработка со педагогот на училиштето.
Носители на задачата: Соодветни наставници, педагог и психолог
Временски период: цела учебна година.
9.21. Индивидуализирана програма за
потреби

ученици со посебни образовни

Учениците со посебни образовни потреби се идентификуваат уште на
почетокот на нивното образование, односно во прва година. Наставници кои
остваруваат настава во паралелки каде што има деца со посебни образовни
потреби, се должни да изготват посебни програми за индивидуализирана настава
која ќе биде прилагодена на потребите и барањата на овие ученици.
Носители на задачата: Соодветни наставници, и инклузивен тим.
Временски период: почеток на учебната година.

9.22. Матурски и завршни испити
Државната матура, училишната матура и завршниот испит се организира и
реализира согласно Календарот за работа изготвен од МОН.
9.22.1.

Државна матура

Државната матура во гимназиското и средното стручно образование е испит со
кој ученикот го завршува средното образование. Државната матура во
гимназиското и стручното образование се состои од:
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- задолжителен дел – еден наставен предмет;
- изборен дел – три општообразовни наставни предмети, и
- проектна задача – еден наставен предмет
Проверувањето и оценувањето се врши екстерно и интерно.
9.22.2. Училишна матура во гимназиското образование се состои од:
- задолжителен дел – еден наставен предмет,
- изборен дел – еден наставен предмет, и
- проектна задача – еден наставен предмет.
Проверувањето и оценувањето се врши интерно.
9.22.3. Завршен испит во четиригодишното стручно образование :
- задолжителен дел – еден наставен предмет,
- изборен дел – еден наставен предмет, и
- проектна задача – еден наставен предмет
Проверувањето и оценувањето се врши интерно.
9.22.4. Завршен испит во тригодишното стручно образование :
- задолжителен дел – еден наставен предмет и
- индивидуална практична работа.
9.23. Време на реализација на активностите во училиштето
9.23.1.План за одржување наставнички совети на паралелките
(класни совети)
I

класен совет

10 и 11.11.2020
(вторник и среда)

II

класен совет

12 и 13.01.2021
(вторник и среда)

III

класен совет

16 и 17.03.2021
(вторник и среда)

IV

V

класен совет за

21.05. 2021

четврта година

(петок)

класен совет

14 и 15.06.2021
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(понеделник и вторник)

За паралелките кои покажуваат послаби резултати, покрај редовните ќе се
реализираат и вонредни совети.

9.23.2. План за реализирање на средби со родителите
Во текот на учебната 2020/2021 година ќе се реализираат најмалку четири,
односно пет средби со родителите, и тоа:

средба со
родителите

Прва

Втора

Трета

Четврта

Петта

дата на одржување

ден на одржување

I и II година 15.09.2020

вторник

III и IV год. 16.09.2020

среда

I и II година 17.11.2020

вторник

III и IV год. 18.11.2020

среда

I и II година 26.01.2021

вторник

III и IV год. 27.01.2021

среда

I и II година 24.03.2021

среда

III и IVгод. 25.03.2021

четврток

I и II година 17.06.2021

четврток

III година 17.06.2021

четврток

IV год. 25.05.2021

вторник

По потреба ќе бидат реализирани и вонредни средби со родителите за оние
паралелки кои покажуваат послаби резултати или се сретнуваат со одредени
проблеми.
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Приемен ден и приемен час на родителите индивидуално одредува секој
класен раководител во текот на неделата, како и секој предметен наставник.

9.24. Ученички екскурзии
Во текот на оваа учебна година училиштето ќе организира еднодневни,
дводневни и повеќедневни екскурзии од завршен и стручно-истражувачки карактер,
како и летни школи и кампови.
-

За учениците од III година ќе се изведе повеќедневна завршна екскурзија
по избор на учениците надвор од државата, април или мај.

-

Во април или мај ќе се реализира еднодневна екскурзија за ученици од
прва и четврта година.

-

За учениците по профили и струки во април или мај ќе се реализира
дводневна стручно-истражувачка екскурзија во државата;

-

Во државата или надвор од државата во текот на учебната година ќе се
изведат еднодневни или дводневни екскурзии поврзани со теми и
содржини од наставните програми, со групи ученици.

-

спортско-рекреативни екскурзии ќе се реализираат за време на зимскиот
и летниот распуст на учениците.

Ученичките екскурзии ќе се изведуваат според изготвениот Правилник за
екскурзии на училиштето.
Носители на задачата: Училишниот одбор, и Стручниот тим составен од:
Атина Томовска-Директорот, Слободанка Киселовска-помошник директор, Фидан
Даскалов - претставник од совет на родители, Јасминка Бошева-педагог, Класни
раководители: I година Верица Коцевска и Шпетим Бериша; II година Силва
Таневска и Фетах Фетаху, III година Билјана Анчевска и Мусеин Османи, IV година
Стојанче Тодоровски и Арљинда Османи,
Време на реализација: по програмата

9.25. Поврзување на еколошката програма со редовната настава
Како новитет во учебната 2012/13 год е Програмата „Интеграција на
еколошката едукација во македонскиот образовен систем“.
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Целта на програмата е преку континуиран избор на различни точки на акција
од сите теми во текот на секоја учебна година, еколошката едукација да се
интегрира и имплементира во македонскиот образовен систем.
Во програмата се опфатени четири еко стадарди. Секој еко-стандард содржи
неколку точки на акција, кои треба да се интегрираат во постоечките предмети без
промена на наставните планови.
Во учебната 2020/21 година во програмата се опфатени следните точки на
акција:

Тема 1. Вода
Точка на акција: Рационално користење на водата

Тема 2. Енергија
Точка на акција: Видови Енергија

Тема 3. Одржување на зградата и здрава средина во училиштето
Точка на акција: Важноста на хигиената во зградата

Тема 4. Уреден двор.
Точка на акција: Анализа на функционалноста на дворот

Тема 5. Отпад
Точка на акција: Депонии и диви депонии

Тема 6. Биодиверзитет
Точка на акција: Локален и национален биодиверзитет

Тема 7. Транспорт
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Точка на акција: Анализа на состојбата на локалниот транспорт

Тема 8. Здравје
Точка на акција: Подигање на свеста на пошироката заедница за
користење на здрава храна

Тема 9. Одржлив развој
Точка на акција: Локална, национална и глобална нееднаквост

9.26. ИКТ во наставата
Со напредокот на компјутерската технологија и опремувањето на училиштата
со компјутер за секој ученик наставата стана посовремена, а со тоа и плановите и
програмите добија нов начин на реализација. Секој наставник во својот глобален
план задолжително вметнува наставни единици во кои ја користи оваа технологија.
Исто така, наставниците се должни секојдневно да го пополнуваат
електронскиот дневник во кој имаат увид родителите за успехот, изостаноците и
поведението на своето дете.

10. Оценување

Оценувањето е еден од најважните процеси во наставата. Подобрувањето
на оценувањето е со цел да се унапреди постојниот систем на оценување што ќе
придонесе за оптимален индивидуален напредок на секој ученик.
Подобрувањето на оценувањето во училиштата ќе се постигне преку:
- воспоставување стандарди за оценување;
- обука на наставниот кадар;
- изготвување потребни стручни материјали;
- постојана стручна поддршка на училиштата во процесот на оценувањето;
- поврзување на училишното оценување со екстерното оценување.
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Подобрувањето на оценувањето во нашето училиште ќе се постигне преку:
- обуки на наставниците;
- примена на изготвените стандарди за оценување;
- изготвување на критериуми за оценување за секој предмет и за секоја тема;
- изедначување на критериумите за оценување преку соработка во активот и
изготвување стандардни тестови;
- придржување кон кодексот и правилникот за оценување;
- контрола на процесот на оценување.
За подобрувањето на оценувањето во училиштата се грижи Министерството
за образование и наука и Бирото за развој на образованието со свои проекти, со
екстерно оценување, какои со помош на Проектот за основно образование на
УСАИД, компонента Унапредување на оценувањето на учениците, која се
проширува и на средните училишта.
За подобрување на оценувањето во нашето училште се грижи раководството
и сите наставници. Приоритетни задачи во процесот на подобрување на
оценувањето се:
- десиминација на обуките за Примена на стандардите за оценување на
учениците (која се одвива за време на зимскиот распуст на учениците);
- изготвување на критериуми за оценување по секој предмет;
- додавање на критериуми за оценување на секоја тема во тематските
подготовки на наставниците;
- изготвување стандардни тестови за секој предмет (и секоја тема) во
рамките на секој актив;
- почитување на кодексот за оценување;
- почитување на правилникот за оценување;
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10.1. КОДЕКС ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО
СГГУ НА ГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“

10.1.1.Директорот и стручните соработници
– да создаваат услови за правично и непристрасно оценување во училиштето;
– да спречува евентуална злоупотреба на резултатите од оценувањето во
училиштето;
– да го заштитуваат правото на приватност во оценувањето;
– да обезбеди праведен и навремен процес на жалби во врска со
оценувањето.

10.1.2. Наставниците
– наставниците треба да бидат непристрасни, објективни и позитивни;
– да им даваат поддршка на учениците во процесот на оценувањето;
– наставниците треба да ги оценуваат учениците
критериуми по исти предмети;

според изедначени

– да изработат и да ги применуваат критериумите за ученици со посебни
потреби;
– наставниците треба да ги запознаат учениците и нивните родители
критериумите за оценување уште во почетокот на учебната година;

со

– да ги вклучат учениците во процесот на оценувањето;
– да им овозможат на учениците во текот на наставната година на различни
начини да ги демонстрираат своите знаења;
– оценките да ги изведуваат јавно пред учениците;
– наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот;
– наставникот треба да го следи ученикот во текот на наставата и навремено
да го информира класниот раководител;
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– класниот раководител навреме треба да го информира родителот за
постигнувањата на ученикот по сите предмети и да организира средба на
родителот со предметните наставници по потреба;
– наставниците треба да разговараат со родителите на учениците и да им
укажат на слабостите кои ги покажуваат учениците во текот на наставата;
– да одржуваат дополнителна и додатна
учениците;

настава според потребите на

– да бидат пример за учениците и да промовираат високи морални норми во
процесот на оценувањето;
– да ги избегнуваат ситуациите кои може да претставуваат конфликт на
интереси;
– да одбијат секаков вид поткуп и интервенција со цел да дадат оценка
различна од заслужената;
– да ја почитуваат личноста на ученикот во процесот на оценување;
– да водат грижа за правата на ученикот и сознанијата за нивното учење да не
ги споделуваат со лица кои не се дел од наставата;
– да соработуваат со колегите со цел да го подобрат учењето и оценувањето;
– да не прават дискриминација на учениците по било кој основ.

10.1.3. Родителите
– да го поддржуваат учењето на своите деца преку залагање за праведно
оценување;
– да не преземаат мерки и активности кои неоправдано би ги довеле нивните
деца во повластена положба во однос на другите ученици;
– кај своите деца да поттикнуваат чесен и праведен однос
постигнувањата и оценувањето;

во врска со

– да ги почитуваат професионалните одлуки и совети на наставниците во
врска со оценувањето на нивните деца;
– да не се залагаат нивните деца со недозволени постапки да добијат
поповолни оценки од објективно утврдените;
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– навремено да се информираат за постигнувањата на своите деца и да
преземаат активности со кои ќе го подобрат учењето кај своите деца.

10.1.4. Учениците
– да се залагаат за праведно оценување на сите ученици;
– да бараат да бидат имформирани за критериумите за оценување уште во
почетокот на учебната година;
– да земаат учество во изработката на критериумите за оценување на нивните
постигнувања;
– да ги почитуваат договорените процедури во врска со оценувањето и да се
информираат за последиците од непочитување на правлата;
– да не поставуваат неприфатливи барања во врска со оценувањето на
нивните постигања;
– да се спротистават на појави кои доведуваат до неправилно оценување;
– да ги почитуваат советите и насоките на наставниците поврзани со
оценувањето;
– да не се служат со недозволени постапки во текот на презентирањето на
бараните знаења и вештини;
– да одбегнуваат да вршат било какво влијание и притисоци во процесот на
оценување.

11. Воннаставни активности
11.1. Училишен спорт
Од нашето училиште учество на сите спортски манифестации организирани
од Градот Скопје ќе земат следниве професори:

Ред.

Професор

Активност

број
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1.

Снежана Шишковска

Ракомет – мажи и жени

2.

Бети Вуиќ

Одбојка – мажи и жени

3.

Александар Крстев

Кошарка – мажи и жени

4.

Шпетим Бериша

Фудбал – мажи

5.

Авни Муслији

Атлетика

6.

Капрически Наум

Фуцбал – жени

Сите дополнителни спортски активности кои се под покровителство на Град
Скопје (стрелаштво, велосипедизам, шах, пинг – понг, пливање, бадмингтон,
планинарење итн.) ќе бидат распределени помеѓу наставниците од активот по
спорт и спортски активности.
Во рамките на училиштето фунционира и училишниот хор и оркестар, а
динамиката на работа ја планира предметниот наставник во зависност од
потребите на училиштето (прослави, манифестации, натпревари и сите други
активности кои ги планира локалната заедница)

11.2. Слободни ученички активности (секции)
Тие се еден од начините за индивидуализација на воспитно-образовниот
процес, за задоволување на интересите и развој на посебните способности на
учениците. Програмите за работа имаат ориентационен карактер што овозможува
учениците самостојно да ги избираат содржините и да ја организираат и изведуваат
работата.
Во рамките на слободните активности училиштето ќе создаде можности сите
ученици што се талентирани и имаат интереси за одделни области од науката,
техниката, уметноста, спортот и др. без оглед на успехот во наставата да ги
задоволуваат тие интереси. Личниот интерес е примарен при определување на
опфатот на учениците во одделни слободни активности. За сите слободни
активности ќе бидат обезбедени соодветни просторни, кадровски и материјалнотехнички услови за нивно задоволување.
Во рамките на ова воспитно-образовно подрачје, во училиштето оваа учебна
година ќе работат 12 секции. Прегледот на овие активности и задолжените
наставници е даден во прилог.
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Носители на задачата: одговорни наставници, психологот.
Временски термин: цела учебна година.

11.3. Слободни активности и секции (одговорни наставници за учебната
2020/2021 год.)
1. Црвен крст и други хуманитарни организации
Саздова Анета; Митковска Нада
2. Литературно-рецитаторска и драмска секција
Ивановска Каролина; Павловски Стево; Ребац Соња; Радиновиќ Флорита; Билјана
Богданоска, Тодоровска Биљана; Арсова Наташа; Браими Африм; Верица
Коцевска, Јасмина Лековска, Елена Стојковска.
3. Секција за странски јазици
Боева Марија; Бојан Лазаревски; Хајредин Инџи; Садику Надире; Татјана
Стефановски.
4. Ликовна и музичка секција
Васков Глигор; Исени Висар; Чаушовска Мелита; Јулија К Огненоска;
5. Еколошка секција
Атанасовска Биљана; Радица Николовска;
6. Математичка секција
Шахпаска Сијка; Османи Мусеин; Марцекиќ Виолета; Анчевска Билјана; Таневска
Силва; Селбије Бакија.
7.Секција по физика
Станковиќ Мелита; Здравковски Зоран; Љупка Гајдовска
8. Историска секција
Цветковска Славка; Јовановска Емилија; Цветковска Билјана; Кроси Адријан;
09. Макетарска секција
Фетах Фетаху; Дарко Христов, Манушаќе Сулејмани, Моника Стоилевска и Доротеа
Трајановска
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11. Информатичка секција
Ковачева Ана, Слободанка Кожухарова и Фатмире Балажи.
12. Фотографска секција
Ѓоревски Горан и Ндерим Муслију
Одговорните наставници за секоја секција изготвуваат програма на
активности за учебната година каде што се потенцираат општите но и конкретните
цели во учебната година и се образложува процедурата како и кога ќе им биде
понудена оваа вон- наставна активност на учениците. Истио така се прилижуваат и
списоци на пријавени и одбрани ученици со кои ќе се реализираат истите, со
термини и времетраење,
потребни ресурси, вклученост на надворешни
соработници и совет на родители.

11.4. Ученички натпревари
Планирани натпревари за учебната 2020/21 се:
- Сојуз на математичари на македонија – „Кенгур“;
- Образовно рандеву – „МАССУМ“
- Државен натпревар по мајчин јазик „Круме Кепески“
- Државен натпревар на млади техничари
- Натпревар по спорт и спортски активности „Средношколска лига“
- Меѓународен натпревар –„41-ва Интернационална ликовна изложба–ЛисицеЧешка“
Во текот на учебната година ќе бидат реализирани тековни натпревари во
соработка со Град Скопје.

11.5. План за реализација на културната и јавната дејност на училиштето
- Свечен прием на учениците од I година;
- одбележување на 8 Септември - Денот на прогласувањето на сувереноста на
Република Македонија;
- одбележување на 26 септември – Денот на европските јазици
- одбележување на Светски ден на наставниците на 05 октомври
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- одбележување на 11 Октомври - Денот на востанието на македонскиот народ;
-одбележување на 16 Октомври – Светски ден на храната
- одбележување на 23 Октомври – Ден на македонската револуционерна борба;
- одбележување на Патрониот празник на училиштето 5 ноември;
- одбележување на 13-ти Ноември - ослободување на Скопје;
- одбележување на 8 Декември – Св. Климент Охридски;
- организиран дочек на Нова година;
- одбележување на 8-ми Март - Денот на жената;
- одбележување на Денот на екологијата и Денот на полнолетството (21 март и 22
април);
- одбележување на 6 – ти април Меѓународен ден на спортот
- Одбележување на светски ден на здравјето на 07 април
- одбележување на 23 април – Светски ден на книгата
- одбележување на Први мај – Ден на трудот;
- одбележување на 24-ти Мај - Денот на сесловенските просветители Кирил и
Методиј;
- организирана прослава на матурската вечер;
- свечено делење дипломи и награди за учениците од завршните години;
- организирано делење свидетелства на учениците.

11.6. Општествено хуманитарна работа
Нејзината цел е кај учениците да развива позитивен однос кон трудот,
одговорност за чување и одржување на општествениот имот и унапредување на
условите за живот и работа во училиштето и пошироко.
Се организира во вид на акции во воннаставното време и во неработните
денови.
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Училиштето ќе создаде можности за организирање и изведување на вакви
акции, при што ќе се вклучат и сите наставници во организирањето и
реализирањето на акциите.
Обемот и застапеноста на општествено-корисната работа и ориентационото
време на реализација е предводено во планот кој е даден во прилог.
Секоја учебна година по повод новогодишните и велегденските празници
училиштето организира хуманитарни акции, во кои активно учество земаат тим на
наставници, ученци како и родители, а истите се донираат за различни цели. Вакви
хуманитарни акции често се организираат различни потреби и намени: временски
непогоди, потреба од средства на лица со здраствени проблеми, материјално
загрозени семејсва, деца без родители, деца со посебни потреби и тн. Во
соработка со локалната заедница се планира проширување на хуманитарните
акции со стари и изнемоштени лица.
Како и секоја година така и оваа еко-патролите се формираат првите две
недели од новата учебна година. Во еко-патролите се опфатени ученици од секоја
година и националност. Истите доставуваат месечен извештај до еко одборот.
Носители на задачата: сите вработени, учениците и родителите.
Временски термин: според планот.

11.7. Еко-партоли
Како и секоја година така и оваа еко патролите се формираат првите две
недели од новата учебна година. Во еко патролите се опфатени ученици од секоја
година и националност. Истите доставуваат месечен извештај до еко одборот.

12. Поддршка на ученици
Поддршката на учениците е еден од најважните сегменти во превенцијата на
насилното однесување. Поддршката на учениците во нашето училиште ја дава
класниот раководител преку континуирано следење на однесувањето на ученикот,
потоа во соработка со стручната служба и тимот за намалување на насилство во
училиштата се одлучува за дополнителна поддршка на учениците преку
вклучување во одредени активности или проекти за стекнување и развивање на
социјални и комуникациски вештини, вештини за разрешување на конфликти и
емоционална писменост.
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Нашето училиште има соработка со Советувалиштето за млади на Црвениот
крст на Град Скопје и во одредени случаи ги упатува учениците на советување во
ова советувалиште.
Главна цел на училиштето е развој на Интелектуално и работно
воспитаниекај ученикот:
- развивање на навика за редовно извршување на обврските на часовите и
дома;
- изградување на култура на слушање, запишување и репродуцирање;
- запознавање на учениците со техниката на водење забелешки, правење
изводи, обележување на значајни делови од текст;
- запознавање со техниката и методи за рационално организирање на
учењето;
- планирање на дневната и неделната работа.

12.1. Анализа на постигнатите резултати од минатата учебна година
Анализата на резулалтите на крајот од учебната 2020/2021 година се основа
за утврдување задачи врз кои ќе се насочува активноста на наставниот процес како
услов за успех во наставата.
Постигнатите резултати во учењето беа предмет на разгледување на
седниците на Наставничкиот совет во месец јуни и август, како и на останатите
стручни тела во училиштето.
Успехот кој е постигнат на крајот од наставната година е реален.

12.2. Стручно четиригодишно образование
12.2.1.Просечен успех по години

Стручно четиригодишно образование
Просечен успех по години

Прва година

3,75

Втора година

3,78

Трета година

3,96
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Четврта година

4,05

Вкупно

3,89

Учебната 2018/19 година вкупниот просек беше 3,75 што значи 2019/20
година има зголемување на просечниот успех за 0,14.

Изостаноци на учениците

Од I - IV

По ученик
оправдани

По ученик
неоправдани

57,35

6,53

Учебната 2019/20 година има за 8,7 помалку оправдани изостаноци по
ученик, и 0,08 повеќе неоправдани по ученик.

Стручно тригодишно образование
Просечен успех по години
Прва година

3,02

Втора година

2,63

Трета година

2,70

вкупно

2,78

Учебната 2018/19 година просечниот успех беше 2,88 што значи, 2019/20
година има намалување на просечниот успех за 0,01.

Изостаноци на учениците
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Од I - III

По ученик
оправдани

По ученик
неоправдани

78

9

Учебната 2019/20 година се направени 21 помалку оправдани изостаноци по
ученик, и 3 помалку неоправдани изостаноци по ученик.

Гимназиско образование
Просечен успех по години

Прва година

4,21

Втора година

4,43

Трета година

4,27

Четврта година

4,26

Вкупно

4,29

Учебната 2018/19 година просечниот успех во гимназиското образование
беше 4,11 што значи во 2019/20 година има мал пораст на успехот за 0,18.

Изостаноци на учениците

Од I - IV

По ученик
оправдани

По ученик
неоправдани

42

4

Учебната 2019/20 година се направени 22 оправдани помалку и 2
неоправдани по ученик помалку од 2018/19 година.
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Вкупниот заклучок е дека има мал пораст на просечениот успех и
намалување на оправданите и неоправданите изостаноци во училиштето, што
секако се должи на пандемијата ковид 19 и онлајн наставата.

12.5. Соработка со ученици
Една од најважните работи во севкупното работење во училиштето се секако
средбите и контактите, односно комуникацијата со учениците, скенирање на
нивните потреби и проблеми како и решавање на истите. Училиштето има меил кој
е достапен за учениците и на истиот имаат можност да ги образложат сите свои
проблеми на кои наидуваат како во училиштето, така и приватно. Пристап до
меилот има само педагошката служба, која понатаму во зависност од потребите
постапува и соработува со лицата кои треба да бидат инволвирани за решавање
на истите – директор, помошници директори, раководители на настава, класни
раководители, предметни наставници, родители, ученици и тн. Исто така без
разлика дали се формални или неформални, секогаш кога тие имаат потреба
директорот ќе биде достапен за учениците и ќе пристапува кон решавање на
нивните проблеми и потреби.
Целта на контактите е да се подобрат постигнувањата на учениците, со тоа
што ќе се поддржат во нивното позитивно барање, предлози и сугестии во однос на
наставата и воннаставните активности. Учениците директно ќе се вклучат во
работата и животот на училиштето, како и во донесување на некои одлуки, а со тоа
ќе партиципираат во донесување одлуки кои се однесуваат на нивните потреби.
Училиштето води евиденција за оценувањето и изостанувањето на
учениците квартално по тримесечија, врши анализа на состојбите и постапува
според резултатите - разговори со поединци или групи кои постигнуваат слаб успех
и резултати.

12.6. Поддршка на наставниците
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Поддршката на наставниците ја овозможуваме преку систем на споделување
на добри практики во самото училиште. Системот на споделување добри практики
подразбира две средби на наставничкиот совет во текот на годината на кои се
разговара за позитивните искуства и постигнатите резултати во справувањето со
насилството, агресијата и други проблеми поврзани со однесувањето. На овие
средби стручните соработници може да презентираат методи на справување со
емоциите или други ефикасни примери за справување со насилството, техники на
опуштање, емоционална писменост и сл. или наставници кои поминале слични
обуки да ги пренесат на колегите. Оние наставници кои имаат проблеми во
справувањето со насилството имаат задача да ги посетат часовите и класните
часови на наставниците кои успешно се справуваат со насилствтото и да изработат
план за вклучување на искуствата на колегите во својата работа. Како
дополнителна поддршка на наставниците училиштето бара обуки за наставниците
кои може да помогнат во справувањето на насилството на тема: ненасилно
разрешување на конфликти, посредување-медијација на конфликти и др. слични
теми.

12.7. Превентивни програми
Во училиштето секоја учебна година се реализираат низа проекти за
намалување на насилството:
„Намалување на насилството и унапредување на безбедноста во училиштата
– нулта толеранција на насилството во училиштата“ – 2011/12;
„Училиште без насилство“ - 2012/13 година (во рамките на овој проект во
училиштето се изработени Училишна политика и Протокол за справување со
насилството);
12.7.1. Протокол за постапување при било кој облик на насилство

на учениците во СГГУ на ГС „Здравко Цветковски“
Протоколот за за постапување при било кој облик на насилство на учениците
во училиштето ги дефинира улогите и одговорностите на членовите на училишната
заедница во однос на реагирањето на било кој облик на насилно однесување на
учениците во училиштето.
94
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

Овој протокол има за цел да ги надополни постоечките регулативи кои веќе
се воспоставени со Законот за средно образование, Статутот на училиштето и
Кодексот на однесување на учениците, и се овозможува нивно усогласување со
секојдневните практики во училиштето.
Протоколот ги следи чекорите предвидени во овие документи и ги дополнува
со одредени чекори насочени кон решавање на проблемите и подобрување на
условите и позитивната клима за развој и учење во училиштето.
Протоколот е наменет за примена во ситуација во која постои некој облик на
насилство кај учениците и негово сузбивање.
Во протоколот се опишува или акцентот се става на однесувањето на
учениците, превземените мерки или активности по истиот и вклучените лица по
истото.

Однесување
1. Сознание за
насилството

Активност- мерки

Вклучени лица

• набљудување и
собирање на
информации кога ќе се
појави било кој облик на
насилство во
училиштето;

•

наставник, кл.
раководител,
ученик, лица од
обезбедувањето,
стручна служба и др.
вработени;

• охрабрување за пријава
на насилно однесување
на директорот,
стручната служба,
класниот раководител,
обезбесувањето,
родителите,
соучениците и
претставниците на МВР;

•

наставник,
кл.раководител,
ученик, родител,
раководен кадар во
училиштето,
обезбедување,
претставници на
МВР;

•

•

наставник, ученик,
кл. раководител,
обезбедување,
директор, др.
вработени,
родители;

сомневање дека
насилството се случува
на некој ученик врз
основа на неговото
надворешно
однесување, или преку
добиените индиректни
информации на
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Однесување

Активност- мерки

Вклучени лица

различни релации
( ученик-ученик;
возрасен-ученик;
возрасен- возрасен ) ;

2. Прекинување
на
насилството

•

евидентирање на
насилството.

•

наставникот, класниот
раководител, ученици
медијатори или било кој
друг треба веднаш да
реагира за да го прекине
насилството и тоа:

•

-

ги раздвојува
учениците доколку се
работи за физичка
пресметка;

-

повикува брза помош
или дава прва помош
при повреди;

-

доколку се работи за
малтретирање се
бара прекин со
интервенција помеѓу
вклучените страни;

-

во случај на сајбер
насилство може да се
побара отстранување
на содржини објавени
на интернет или
запирање на
понатамошното
споделување на
содржини.
доколку ученикот
медијатор или
наставникот процени
дека нема да може
самиот да ја прекине
ситуацијата потребно е

•

кл.раководител и
стручна служба.

•

класен раководител,
стручен соработник,
обезбедување,
ученици медијатори
или било кој друг во
училиштето;

•

обезбедување,
вработен во
училиштето,
полиција, кл.
раководител,
наставник,
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Однесување

Активност- мерки

Вклучени лица

да побара помош од
училишното
обезбедување, стручен
соработник, директор
или полиција.
3. Смирување на
ситуацијата

4. Разрешување
на ситуацијата

•

обезбедување сигурност
на ученикот/ учениците
вмешани во конфликтот
преку разговор;

•

користење на техники за
емоционална контролатехники на дишење и сл.

•

обезбедување,
стручен соработник
вработен во
училиштето,
полиција.
•

класен раководител,
наставник, ученици
медијатори, стручен
соработник и
директор;

•

класен раководител,
наставник, ученици
медијатори, стручен
соработник и
директор.

консултации за тоа кој
пристап или постапка за
разрешување ќе се
примени;

•

директор, кл.
раководител,
стручен соработник;

•

примена на вештини за
разрешување на
конфликти;

•

кл.раководител,
стручна служба;

•

советодавни разговори;

•

класен раководител,
стручна
служба.родител,
ученик;

•

изрекување на
педагошки мерки;

•

класен раководител,
кл. совет, директор,
наставнички совет;

•

изрекување на други
методи за
санкционирање
(дополнителен
ангажман во
училиштето и сл.) ;

•

класен раководител,
кл. совет, директор,
наставнички совет.

•

постигнување
/потпишување на
договори-изјава за
подобрување на
однесувањето,

•

стручен соработник,
кл. раководител,
родител,
ученик/ученици;
97

Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

Однесување

Активност- мерки

Вклучени лица

неповторување на
делото

5. Пишување
извештај

•

советување и соработка
со родителите;

•

стручна служба,
родител;

•

вклучување, соработка
и/или препраќање во
други институции;

•

центар за социјална
работа, центар за
ментално здравје, др.
здраствени или
советодавни
установи.

•

извештај за целиот
процес на реагирање на
насилството;

•

стручен соработник,
класен раководител.

•

предлог мерки за
превенција наведени во
извештајот.

•

стручен соработник,
класен раководител.

12.7.1.1. Дополнителни напомени и препораки
Често промените во однесувањето можат да бидат карактеристика на
развојниот период во кој се наоѓаат учениците, но и последица на посериозни
проблеми на младиот човек или во неговото семејство. Потребно е да се има во
предвид поширокиот контекст во третирањето на промените во однесувањето.
Класниот раководител и стручните соработници во училиштето треба да имаат
во предвид дека сите случаи се третитаат оделно. Секоја индивидуа реагира
различно. Искуствата од претходните случаи не секогаш се применливи на сите.
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Класниот раководител и стручните соработници за секој случај водат засебен
записник, поточно соодветна документација и во случај на изрекување на
педагошка мерка.
На ученикот треба да му се објаснат последиците од недозволеното однесување,
но и подготвеност на училиштето да помогне во надминување на неприлагоденото
однесување.
Не смее да се навредува личноста на ученикот.
Протоколот

важи

за

сите

ученици

подеднакво

без

негово

селективно

спроведување.
Изработиле:
Лида Трајковска и
Јасмина Бошева
12.7.2. УЧИЛИШНА ПОЛИТИКА за намалување на насилството во СГГУ на

ГС „Здравко Цветковски“

12.7.2.1. Цел / Позадина
Училиштето СГГУ на ГС „Здравко Цветковски“- Скопје се залага училишната
заедница да биде заедница каде сите ќе се чувствуваат добредојдени, безбедни и
среќни, ќе можат да учат и да се развиваат. Насилството се одразува на овие наши
заложби. Насилството прави да не се чувствуваме безбедно и среќно. Нашето
училиште сериозно го третира проблемот на насилството. Сите вклучени во
училишната заедница имаат одговорност да ја имплементираат оваа политика.

12.7.2.2. Цели на политиката
да се развива ненасилна етика во училиштето;
да се гарантира дека сите вработени, ученици и родители/старатели знаат што
е насилно однесување;
да се развиваат активности кои ќе го спречуваат насилното однесување;
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да се намали насилното однесување во училиштето.
Насилство е употреба на физичка сила и моќ против себеси или некое друго
лице или против некоја група кое води, или може да доведе до повреда, смрт или
психолошка повреда. Насилното однесување може да се случува на различни
релации возрасен - дете, дете-дете, возрасен - возрасен. Насилството може да
биде: физичко, психичко, сексуално и сајбер насилство.
Ефекти од насилното однесување се:
•

физички - модринки, грбнатини, посекотини, оштетени алишта и сл.

•

емоционални - повлеченост, незадоволство, одбивање да оди во училиште,
одбивање да зборува за проблеми, немир, агресивност;

•

здравствени - губење на апетитот, болки во стомакот, главоболки, ноќно
мокрење;

•

образовни: проблеми со концентрација, отсуствување од училиште.

12.7.2.3. Принципи на кои се темели политиката:
•

безбедноста и добросостојбата се една од главните одговорности на нашата
училишна заедница;

•

почитувањето е основна вредност која овозможува ненасилна комуникација и
разрешување на конфликтите;

•

ненасилството е единствен одговор кој го прекинува кругот на насилство;

•

еднаквост и недискриминација - во нашето училиште сите ученици и вработени
се еднакви и не смее да бидат подложени на било каков облик на
дискриминација по ниту една основа.

12.7.2.4. Превенција при насилството
Во нашето училиште пристапот на превенција е застапен за да се придонесе
кон намалување на насилството но исто така за да овозможи развивање на
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различни социјални и комуникациски вештини и консктруктивни начини на
справување со проблемите и конфликтите. Превенцијата се остварува преку:
•

негување на ненасилна комуникација;

•

едукација за ненасилство преку предавања, дебати и работилници;

•

јасни правила кои сите ги знаат и разбираат;

•

применување на медијација за разрешување на конфликти и реализација на
обуки на ученици за врсничка медијација;

•

мапирање и развивање на мрежа на поддршка со релевантни институции и
организации;

•

корективни

механизми

што

доследно

се

применуваат

за

ненасилно

однесување;
•

награди за потикнување на пожелно однесување;

•

воспоставување на протокол за реагирање и информирање за насилни
инциденти или насилно однесување.

12.7.2.5. Улоги и одговорности на сите засегнати страни кои во училиштето
придонесуваат за намалување на насилствто
Вклучени
чинители
Директор

Улоги
•

го води процесот на
пишување политиката,
акциониот план и
училишниот протокол;

•

се залага за усвојување
на политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;

•

ја следи
имплементацијата на
политиката;

Одговорности
• одговорен за
донесување на
полтиката, акциониот
план и училишниот
протокол;
• одговорен за доследно
имплементирање на
политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;
• одговорен за
почитување на
вредностите и
принципите на
политката
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Вклучени
чинители

Перонал

Улоги
•

поттикнува и преку својот
пример ги истакнува
вредностите и
принципите на кои се
заснова политиката;

•

одлучува за тоа кои
постапки ќе се применат
за разрешување на
случаите на насилство во договор со членовите
на тимот за намалување
на насилство;

•

одлучува кога ќе се
иницира соработка со
други институции и
организации.

• активна улога во
воспоставувањето на
мерките за безбедност и
примената на
вредностите и
принципите на кои се
заснова политиката;
• примена на ненасилна
комуникација и
разрешување на
конфликти.

Наставници

Одговорности
• одговорен за постапките
кои се применуваат за
разрешување на
случаите на насилство;
• да воспостави и
одржува соработка со
локалната заедница и
релевантни институции
и организации.

одговорни за
воспоставување и
почитувањето на
мерките на безбедност
и примената на
вредностите и
принципите на кои се
заснова политиката;
одговорни за начинот на кој
комуницираат со
учениците, родителите
и др. посетители во
училиштето.

вклучени во процесот на
изработка и донесување
на политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;

одговорност за
имплементирање на
политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;

имплементација на
политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;

одговорни за примената и
почитувањето на
принципите и
вредностите во
работата со учениците;

примена на ненасилна
комуникација и
разрешување на

одговорни за вклучувањето
на ненасилството како
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Вклучени
чинители

Улоги

Одговорности

конфликти во својата
работа;

вештина и одговор на
насилството;

воспоставување правила,
награди и мерки за
корекција на
однесувањето на своите
часови;

одговрни за
воспоставувањето и
примената на правила,
награди и мерки за
корекција на
однесувањето на своите
часови;

ги вклучуваат учениците во
активности кои
промовираат
ненасилство превентивни активности;

воспоставување на
соработка со родителите,
информирање и
вклучување на
родителите во
активностите на
училиштето;

одговорни за пристапите
кои ги коистат во
справување со
насилното однесување;
одговорни за соработката и
вклучувањето на
учениците и родителите
во активностите на
училиштето.

соработка со тимот за
намалување на
насилството во
училиштето;
водење евиденција за
ситуации на насилство;
пренесување на добрите
практики на своите
колеги.
Ученици

придонесуваат во изработка
на политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;
вклучени се во планирањето
и реализацијата на
активностите предвидени

одговорност за
спроведување на
принципите и
вредностите на
политката;
одговорнсот за примена на
поставените училишни
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Вклучени
чинители

Улоги

Одговорности

со акциониот план;
ги применуваат стекнатите
збаења и вештини за
ненасилство, ненасилна
комуникација и
разрешување на
конфликти;

правила;
одговорност за своето
однесување и
комуникација со
соученциите и
возрасните.

се вклучуваат во проекти,
врсничката поддршка и
сл.
Родители

соработуваат и се
вклучуваат во изработка
на политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;

одговорност за
однесувањето на
нивносто дете;

соработуваат и се
вклучуваат во
активностите на
училиштето предвидени
со акционите планови;

одговорни за својата
вклученост и
информираност за
однесувањето и
постигнувањата на
детето во училиштето;

соработуваат со
наставниците, стручните
соработници и
директорот во
училиштето.

Стручни
соработници

•

вклучени во процесот на
пишување политиката,
акциониот план и
училишниот протокол;

имплементација на
политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;

одговорност за
придржувањето кон
правилата во
училиштето и
прифаќање на
принципите за
ненасилство и
ненасилно
разрешување
конфликти.
одговорни за
имплементација на
политиката, акциониот
план и училишниот
протокол;
одговорни за примена на
ненасилна комуникација
и разрешување на
конфликти во својата
работа;
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Вклучени
чинители

Улоги

примена на ненасилна
комуникација и
разрешување на
конфликти во својата
работа;
воспоставување на
соработка со родителите,
информирање и
вклучување на
родителите во
активностите на
училиштето;
соработка со други
институции и огранизации
за случаи на насилно
однесување;
советување и примена на
различни ненасилни
методи за разрешување
на ситуации на
насилство;
водење евиденција за
случаите на насилство.
Локална
заедница

поддршка и вклучување во
имплементација на
политиката, акциониот
план и училишниот
протокол.

Одговорности
одговорни за соработка со
родителите;

одговорни за соработката
со други институции и
огранизации за случаи
на насилно однесување;

одговорни за
разрешуавњето на
ситуациите со
насилство;

одговорни за евиденција за
случаите на насилство.
одговорна за следење на
имплементацијата на
политиката, акциониот
план и училишниот
протокол.

12.7.2.6. Награди кои се користат за да се поттикне намалување на
насилството
Во нашето училиште награди освен за училишните постигнувања се
доделуваат и на учениците кои најмногу придонесуваат за почитување и примена
на принципите и вредностите на политиката во своето однесување. Овие ученици и
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наставници ќе бидат избирани преку тајно гласање со кутии поставени во холот на
училиштето. За наградите за учениците и наставниците ќе биде одлучено на
состанок на органите на училиштето – ученичката заедница, наставнички совет,
совет на родители.
Класните

раководители

воведуваат

свои

начини

на

наградување

и

поттикнување на ненасилството во своите класови во договор со учениците и
родителите.
12.7.2.7. Санкции и корективни механизми за намалување на насилството
Санкциите се изрекуваат во согласност со Правилникот за изрекување на
педагошки мерки. Освен тоа во нашето училиште предвидуваме дополнителни
корективни механизми за поттикнување на одговроноста кај учениците. Како
корективни механизми во нашето училиште се сметаат вклучувањето на ученици
во вршење на одредени општо корисни работи за училиштето (уредувањето на
дворот, чистењето на училниците, подготовки за одредени манифестации,
организација на презентации и сл.) Која дополнителна активност ќе биде
применета зависи од договорот со стручното лице, родителот и ученикот како дел
од разрешувањето на насилното однесување.

12.7.2.8. Поддршка за учениците
Поддршката на учениците е еден од најважните сегменти во превенцијата на
насилното однесување. Поддршката на учениците во нашето училиште ја дава
класниот раководител преку континуирано следење на однесувањето на ученикот,
потоа во соработка со стручната служба и тимот за намалување на насилство во
училиштата се одлучува за дополнителна поддршка на учениците преку
вклучување во одредени активности или проекти за стекнување и развивање на
социјални и комуникациски вештини, вештини за разрешување на конфликти и
емоционална писменост.
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Нашето училиште има соработка со Советувалиштето за млади на Црвениот
крст на Град Скопје и во одредени случаи ги упатува учениците на советување во
ова советувалиште.
12.7.2.9. Поддршка на наставниците
Поддршката на наставниците ја овозможуваме преку систем на споделување
на добри практики во самото училиште. Системот на споделување добри практики
подразбира две средби на наставничкиот совет во текот на годината на кои се
разговара за позитивните искуства и постигнатите резултати во справувањето со
насилството, агресијата и други проблеми поврзани со однесувањето. На овие
средби стручните соработници може да презентираат методи на справување со
емоциите или други ефикасни примери за справување со насилството, техники на
опуштање, емоционална писменост и сл. или наставници кои поминале слични
обуки да ги пренесат на колегите. Оние наставници кои имаат проблеми во
справувањето со насилството имаат задача да ги посетат часовите и класните
часови на наставниците кои успешно се справуваат со насилствтото и да изработат
план за вклучување на искуствата на колегите во својата работа. Како
дополнителна поддршка на наставниците училиштето бара обуки за наставниците
кои може да помогнат во справувањето на насилството на тема: ненасилно
разрешување на конфликти, посредување-медијација на конфликти и др. слични
теми.
12.7.2.10. Соработка и вклучување на родителите
Родителите се најважните соработници во заложбата за намалување на
насилството во училиштата. Затоа сите сме насочени кон воспоставување,
одржување и подобрување на соработката со родителите. Родителите редовно се
информираат за сите активности и приоцеси кои се реализираат во училиштето, се
бара нивното мислење и учество.
Пристапот кон родителите е пристап како кон соработници и насочен кон
разрешување на проблемите со цел да се надмине завземањето страни и јазот
помеѓу училиштето и родителите. Родителите се вклучени во процес на
советување доколку директорот и стручната служба одлучат дека тоа е потребно за
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да се овозможи напредување на постигнувањата и однесувањето на ученикот и
упатување во други установи.
Родителите во текот на годината минимум два пати на родителските состаноци
реализираат

работилници

поврзани

со

родителството,

воспитувањето

и

превензијата на насилното однесување во училиштето.
Родителите исто така учествуваат во донесувањето одлуки за воспоставување на
сите мерки на безбедност и планирањето на активностите за превенција односно
во изработката на акционите планови на училиштето.
12.7.2.11. Ресурси кои ги вложува училиштето во создавање на атмосфера на
ненасилство
•

човечки ресурси-должности на персоналот, обука и стручна подршка;

•

организирање на настани за промовирање на безбедни и заштитени училишни
средини или позитивна училишна клима;

•

документација за евидентирање и следење на насилното однесување;

•

простории за состаноци на тимовите за подршка.

12.7.2.12. Следење и евалуација на политиката
Следењето и евалуацијата на оваа политика е составен дел на процесот за
самоевалуација. Сите политики се евалуирани и ревидирани со целосна
вклученост на вработените, учениците, родителите и старателите. Се води
документација и евиденција за сите активности кои се реализираат во текот на
учебната година и два пати во текот на годината се организираат состаноци на
тимот за намалување на насилството за следење на имплементацијата на
политиката.
Изработиле:
Лида Трајковска и
Јасмина Бошева
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12.8. Позитивна социо-емоционална клима
12.8.1. Морално воспитание

-

поттикнување на другарство и меѓусебна солидарност;

-

развивање и негување на меѓусебно помагање;

-

критички став кон самобендисаноста, вообразеноста, агресивноста,
љубомора;та

-

развивање на смисла за колективна работа;

-

поделба и извршување на работните обврски;

-

хармонија и дисхармонија во паралелката;

-

емотивно зрела и незрела личност;

-

принципиелност и доследност во работата и однесувањето;

-

развивање на смисла за самокритичност, скромност, исрајност;

-

развивање

на

особините:

учтивост,

љубезност,

пријателство,

солидарност, толеранција, меѓуетничко почитување и др.
Училиштето има посебна задача и во воспитувањето на младите за
рамноправни и хумани односи меѓу половите и нивна подготовка за заедничко
живеење. Во рамките на оваа задача, училиштето треба да ги оспособува
учениците да ги сфатат прашањата на хуманизацијата на односите меѓу половите,
биолошките и психичките карактеристики на жената и мажот и сл. Реализацијата на
оваа задача ќе биде грижа на предметните наставници, класниот раководител, како
и наставниците по социологија, биологија, македонски јазик и литература и спорт и
спортски активности, а од формите на работа ќе се применуваат: предавања за
учениците со дискусии, разговори и сл.
Носители на задачата: наставниците по социологија, биологија,
спорт и спорт. актив. и мак. јазик и литература
В реме на реализација: преку учебната година
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13. Грижа за здравјето
13.1. Здравствено – хигиенско воспитание

-

Развивање на здравствено – хигиенски навики (одржување лична хигиена,
упореба на санитарните инсталации, проветрување на простории);

-

организирање спортски натпревари;

-

превенција од заразни болести и зависности.
Физичкото и психичкото здравје на учениците е основна претпоставка за

нивна успешна работа и напредување. Одделни задачи и содржини од ова
подрачје се опфатени со програмите по предметите спорт и спортски активности и
биологија, а дел од активностите ќе се реализираат и преку воннаставните
активности, работата на класните заедници, Црвениот крст и сл. Заштита и
унапредување на здравјето на учениците се остварува и преку редовни лекарски
прегледи, организирање превентивни мерки и лекарски интервенции, спортски
активности, грижа за хигиенските и екстетско-културните услови за живот и работа
во училиштето.
Во соработка со Здраствен дом – Карпош секоја учебна година се прави
распоред за систематски преглед за учениците од прва и четврта година.
Систематските прегледи се реализираат без да ја ја попречуваат редовната
настава, а како одговорни наставнице најчесто се класните раководители или
предметни наставници кои немаат настава во предвидениот термин. Покрај
систематскиот преглед учениците од завршните години се опфатени и со
вакцинација и имунизација.
Во развивањето на здравствената култура на учениците особено значајна
компонента во работењето е зачувувањето и развивањето на менталното здравје
на учениците. Поради тоа, неопходно е во целокупната воспитно-образовна
работа, во меѓусебните односи на наставниците, наставниците и учениците, како и
меѓусебните односи на учениците да се применуваат принципите на менталната
хигиена.
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Преку работилници од „Животни вештини“ кои се реализираат на класен час,
како и преку Еко проектот планирани се работилници и активности на тема „Здрава
храна“ во кои покрај учениците ќе бидат вклучени и родителите, а по можност и
лица или институции кои се едуцирани или специјализирани за оваа област.

14. Училишна клима и односи во училиштето
14.1. Дисциплина
За подобрување на училишната дисциплина на учениците и вработените се
изготвува распоред на дежурни т.е. одговорни професори за контрола во
училиштето во ходници, училници, училишен двор, одговорните професори водат
писмена евиденција за тековните збиднувања за време на одморите.
За отварање и затворање на училиштето во текот на денот и одморите
одговорни се лицата за обезбедување на училиштето.
Учениците за дисциплината во училиштето се запознаени од страна на
класните раководители преку Куќниот ред на училиштето кој е даден во прилог на
годишната програма.

14.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето се остварува
преку естетско воспитание и култура на однесување:

-

одржување на уредни простории и училници;

-

организирање на акции за уредување;

-

организирање на дежурства;

-

развивање на еколошката свест;

-

организирање на посета на изложби, претстави;

-

култура на однесување и комуницирање и др.
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14.3. Еко – кодексот е истакнат на видно место во училиштето и е во прилози
на програмата.

15.Професионален развој на образовниот кадар
Перманентното стручно и педагошко образование и усовршување е потреба
и обврска на наставниот кадар и е важен услов за успешно организирарње на
целокупната воспитно-образовна работа во училиштето. Бидејќи унапредувањето
на наставата е една од приоритетните задачи на нашето училиште, активностите
од овој домен, односно оспособувањето на наставниците за примена на иновации
во наставата ќе бидат програмирани на ниво на училиште.
Во програмата за стручно усовршување во рамките на училиштето, посебен
акцент ќе се стави на начините на функционирање и практичната примена на
иновациите т.е. ќе се организираат вежби за примена на иновациите, прикази на
нови методски постапки, следење и анализирање на применетите иновации. Тоа ќе
значи интензивирање на интерното стручно усовршување на наставниот кадар.
За постигнување целосен континуитет и постапност во реализацијата,
програмата за стручно усовршување на ниво на училиште ќе го има следниот тек
на реализација:
Индивидуално стручно усовршување:
-

следење на содржини од стручни и педагошки списанија;

-

читање на стручна и педагошка литература која може да се најде во
училиштето;

-

самостојно користење на разни извори на знаење: учебници, прирачници,
енциклопедии, периодики, радио и ТВ емисии, интернет;

-

присуство и учество на семинари, советувања и сл.
Колективно стручно усовршување ќе се реализира преку работата на
стручните активи и наставничкиот совет и тоа преку:

-

теоретска разработка на иновацијата;
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-

изработка на методски пристап на наставен час со примена на иновација;

-

изведување нагледен наставен час во кој е применета иновацијата;

-

организирање на практична работилница;

-

меѓусебна посета на часови со примена на иновации;

-

тематски дебати, разговори, дискусии по одредени иновации;
Иновациите ќе се однесуваат на:

-

примена

на

индивидуализирана

настава

со

примена

на

моделот

на

диференцирана настава на повеќе тежински нивоа; работа во парови, групна
форма на работа, учење со откривање.
-

примена на современи нагледни средства (ТВ, двд, лцд-проектор, цд уред,
графоскоп, компјутер).

-

самостојно изготвување на инструменти за следење на примената на иновации
во наставниот процес и вреднување на часот, аналитички листови.
Стручното усовршување на наставниците за воведување на иновациите ќе

биде организирано и во рамките на работата на Наставничкиот совет и тоа преку:
-

изработка на стручни и педагошки анализи, извештаи, информации од
примената и воведување иновации во наставата во текот на учебната година и
др.

16.Соработка на училиштето со семејството
Училиштето не може ефикасно да ја реализира воспитно-образовната
функција без соработка со родителите на учениците, а со цел подобро да се
запознаат учениците и да се обезбеди единственост на воспитното делување. Таа
соработка опфаќа: информирање за психофизичкиот и социјалниот развиток на
учениците, за резултатите од учењето и поведението, за условите на живот во
семејството, за подобрување на резултатите во воспитно-образовната работа и тоа
преку

индивидуални

разговори

меѓу

наставникот

и

родителот,

писмено

известување, групни разговори, родителски среќавања и др.
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Советот на родтелите претставува врска меѓу учениците, родителите и
наставниците.
Соработката со родителите ќе се остварува:
- преку одржување на родителски средби;
- индивидуална и групна советодавна работа на класните раководители со
родителите;
- индивидуална и групна инструктивно-педагошка работа на наставниците со
родителите и др.
Учеството на родителите во реализацијата на задачите на училиштето се
обезбедува преку советот на родителите, разни повремени и постојани комисии,
поединечно ангажирање на родителите и др.
Освен ова, со новите членови од Законот за средно образование е
предвидено советување на родителите (дадени се поважни извадоци од Законот):
Член 58-а
(1) Родителот, односно старателот се упатува на советување ако:
- ученикот во текот на наставната година има негативна оцена по три или
повеќе предмети;
- ученикот има направено повеќе од 10 неоправдани или 100 оправдани
изостаноци,
- ученикот е недисциплиниран,
- ученикот го навреди наставникот,
- ученикот учествува во тепачки или други форми на насилство,
- ученикот покажува асоцијално или антисоцијално однесување,
- ученикот се однесува неморално или неетички и
- во краток период на ученикот значително му опадне успехот.
(2) Одделенскиот, односно раководителот на паралелката повикува на
советување најмалку еден родител, односно старател од ставот (1) на овој член со
покана упатена преку телефон, по пошта или со лична достава.
...
Член 58-б
(1) Советувањето од членот 58-а на овој закон го врши психологот во
училиштето.
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...
Член 58-д
Ако родителот, односно старателот не се јави на советување и по третата
покана се известува Центарот за социјални работи.
Член 58-ѓ
Педагошката служба, за родителите кои не се јавиле на поканата за
советување и истите не го оправдале своето отсуство поднесува предлог за
поведување прекршочна постапка.
16.1. Наставникот, стручниот работник и родителот
Наставникот, односно стручниот работник е во постојана комуникација со
родителите и притоа:
-

се грижи соработката со родителите да биде што понепосредна и
ефикасна;

-

го

поттикнува

интересот

и

ангажирањето

на

родителите

во

решавањето напроблемите на учениците;
-

за прашањата од личниот и семејниот живот води сметка за потполна
дискреција;

-

со целосно внимание и одговорност како и со можен педагошки и
културен тактсе однесува спрема оние родители кои не пројавуваат
нужен интерес за соработка инедоволно се грижат за однесувањето на
своите деца;

-

навреме и објективно ги информираат родителите;

-

ги почитуваат аргументите на родителите;

-

бараат соработка и ангажман на родителите во решавање на
проблемите;

-

упатува на помош од компетентни лица и установи кога тој не е во
состојба дапомогне.
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17. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
17.1. Општествено-културна дејност – планови и соработки
Основна цел на ова подрачје е училиштето активно да се вклучи во
средината во која работи, да ги афирмира и презентира резултатите од своето
работење, да ја информира јавноста за својата работа и проблеми, да соработува
со други организации и др. ќе се остварува соработка со општината, градот и со
високошколски

институции,

за

размена

на

искуства,

усогласување

и

осовременување на наставата и друга стручна соработка.
Ќе се користат повеќе облици и дејности низ кои ќе се реализира
општествено-културната дејност, како:
-

организирано користење на библиотеки, кина, театри, музеи, изложби,
рекреативни и спортски центри;

-

ангажирање на стручњаци за работа со учениците во разновидни активности во
слободните активности, во производната и друга општествено-корисна работа;

-

организирање меѓучилишни натпревари и смотри од разновидни области во кои
се ангажирани учениците;

-

организирање излети и екскурзии и други облици од соработка меѓу училишта;

-

одбележување и прославување на поважни датуми;

-

вклучување на талентираните ученици во културно-уметничките и спортските
друштва и во други специјализирани општествени организации;

-

издавање весник во училиштето;

-

запознавање на општествената средина со значајни остваруввања во воспитнообразовната работа на училиштето;

-

запознавање на јавноста со остварувањата во воннаставните активности на
учениците и др.;

-

претставување на училиштето;

-

отворен ден на училиштето;

-

хуманитарни активности;
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-

издавање весник во училиштето;

-

запознавање на општествената средина со значајни остварувања во воспитнообразовната работа на училиштето;

-

запознавање на јавноста со остварувањата во воннаставните активности на
ученици и др.

Во оваа област спаѓаат и сите случувања што ги организира Град Скопје групирани
според следниве приоритети:
-

унапредување на правата на учениците во рамките на средношколскиот
образовен систем;

-

унапредување на здравјето на учениците и животната средина;

-

едукација и обука на средношколците за унапредување на вештините и
знаењата

од

областа

на

претприемништвото,

маркетингот

и/или

иноваторството;
-

организирање соодветна манифестација за промоција на најдобрите матуранти
од средните училишта на градот, културно-уметнички настани и паради за
средношколците коишто завршуваат средно образование.

17.2. Социјални партнери и установи
Училиштето заради поквалитетно обавување на целокупната воспитна
работа ќе соработува со сродни стручни училишта во градот и во Републиката, како
и со сите гимназии.
Ќе соработува со градежни фирми и компании за да се обезбеди учество на
учениците и вработените во применување на стекнатото знаење во практиката,
како и обаваување на сите видови практична настава, проектни активности и сл.
Училиштето ќе соработува и со соодветни стручни институции, факултети,
Бирото за развој на образованието, како и Министерството за образование и наука.

17.3. Меѓународна соработка

117
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

Преку учеството на нашето училиште во натпреварите “Knauf junior trophy“,
соработуваме со сите стручни училишта од Европа: Русија, Белорусија, Казахстан,
Чешка, Белгија, Латвија, Литванија, Австрија, Словенија, Хрватска, Србија,
Бугарија, итн.
Преку соработката и обуките за новата струка – одрувач на чадоводна
инсталација (оџачар) воспоставивме блиска соработка со хрватското училиште
Обртничка и индустриска граѓевинска школа Загреб.
Во учебната 2017/18 потпишан е Меморандум за соработка со гимназија од
Брежице, Р. Словенија,
Оваа учебна година ќе се направи обид да се воспостави соработка со
сродни училишта од поголем број на држави од Европската унија.
Целта на соработката пред се е размена на искуства од воспитнообразовната работа, размена на посети на ученици и наставници, помош во
организирање на предавања и семинари од вработените од училиштата во овие
држави, се со цел унапредување на соработката.
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18. ПРИЛОЗИ
УПРАВНИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА
Работоводни и управни органи
Директор
Директорот е раководен орган на училиштето и е одговорен за законитост во
работата на училиштето. Директорот на училиштето ја организира и раководи
воспитно-образовната и другата работа, самостојно донесува одлуки, го застапува
училиштето пред трети лица, и:
- ја предлага годишната програма за работа и презема мерки за нејзино
спроведување;
- ги извршува одлуките на Училишниот одбор;
- врши избор на наставници и стручни соработници;
- одлучува за распоредување наставници, стручни соработници и работници
и врши оценување во согласност со резултатите од нивната работа;
- одлучува за престанок на работниот однос на вработени;
- поднесува извештај за успехот и за постигнатите резултати во воспитнообразовната работа до Бирото за развој на образованието на Македонија;
- поднесува извештај за реализација на годишната програма до
Министерството за образование;
- поднесува извештај за материјалното работење на училиштето до
Училишниот одбор и др.

Годишна план и програма за работа на директорот
Современото училиште е една сосема поинаква слика на училиштата од не
многу одамна. Има работи кои се константни и задолжителни при поимањето на
зборот училиште, а тоа се: учениците, наставниците и родителите, како основна
спрега на машината наречена училиште. И тоа е добро, одлично и се уште
функционира и треба да функционира. Меѓутоа, сликовито речено, шрафчињата на
оваа спрега, кои ја комплетираат и единствено тие ја ставаат во функција, се
училишните директори и тимовите кои ја спроведуваат координацијата на работата
на машината-училиште.
Се менуваат општествата, а ,, кога ќе дувнат ветровите на промените-едни
градат ѕидови, а други-ветерници!” Современото училиште т.е. неговиот директор
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токму тоа треба да го направи: да изгради ветерници! Училиштето е општествена
институција и како такво, тоа е постојано изложено на притисоци однадвор и
однатре, со цел да обезбеди квалитетно образование. Тие притисоци влијаат на
однесувањето, потребите и интересите на сите негови учесници: ученици,
родители и наставници. Кога овие притисоци ќе се зголемат, очигледно се
потребни промени во животот и работата на училиштето. Но, тие промени не одат
стихијно, ами плански, систематизирано, организирано и институционализирано.
Оттаму, како иден директор на ова училиште ќе се трудам училиштето да го
водам низ процес на постојани промени во насока на негов прогрес , на секое поле
, а сето тоа плански , организирано и во законска рамка.Или, во раководењето со
училиштето-пред ветровите, ќе градам ветерници!
2.ОСНОВИ

НА

ОРГАНИЗАЦИЈАТА

НА

УЧИЛИШТЕТО

СГГУГС

,,ЗДРАВКО

ЦВЕТКОВСКИ “
1.

Основната дејност на училиштето е наставата, воспитувањето и грижaта за

околу 1200 ученици на возраст помеѓу 14 и 19 години.
2.

Училиштето

образува

кадри

во

градежно-геодетската

струка

и

во

гимназиското образование.
3.
на

Во училиштето ќе се применува модерна дидактика, фокусирана подеднакво
изучување

на

стручните

предмети

од

областа

на

архитектурата,

градежништвото, геодезијата , предмети од природно-математичката група ,
општествени предмети, јазици , уметности , но и предмети кои се во функција на
тригодишното стручно образование.
4.

Училиштето ќе ги искористи максимално поволностите што ги овозможува

компјутерската опрема, интернетот и ќе настојува истата да се надградува и
осовременува.
5.

Ученичките работилници кои се дел од училишната зграда дополнително ќе

се опремат во функција на подобрување на стручната оспособеност на учениците.
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6.

Проектанското биро кое во училиштето функционира како реална компанија ,

и понатаму ќе изработува, ревидира и врши надзор на проекти и објекти и оттаму
ќе обезбедува дополнителни приходи на сметката на училиштето.
7.

Во училиштето ќе се подигне нивото на квалитетот на учениците ,

поставувајќи повисоки критериуми и при уписот и при вреднувањето и оценувањето
на учениците.На тој начин , истите ќе се стекнат со вештини

на одговорни и

стручни работници и квалитетни идни академски граѓани.
8.

Училиштето ќе функционира во временски рамки прилагодени на потребите

на учениците и очекувањата на родителите.
9.

Училиштето ќе има богата понуда на дополнителни активности во функција

на подобрување на квалитетот и степенот на знаења на учениците, но и да се
подобри односот и соработката на релација ученик - ученик, ученик - наставник,
наставник - наставник.
10.

Учениците ќе имаат можност да избираат активности според своите

интереси од областа на спортот, уметноста, архитектура, дизајнот и многу други.
11.

Ќе бидат поканувани истакнати професори, уметници, инжинери и други

познати личности да организираат и реализираат предавања, со цел да ги
направат поинтересни и поразновидни часовите.
12.

Нашите ученици и наставници ќе бидат мотивирани да учествуваат и да

освојуваат награди на натпревари, конкурси, саеми и други манифестации.
13.

Ученичките екскурзии ќе бидат организирани според однапред добро

изработен план и програм и во функција на воспитно - образовната компонента.
14.

Ќе се следат понудените проекти, а наставниците ќе бидат обучувани заради

следење на современите трендови во образованието, но и во функција на
создавање на квалитетен и стручно подготвен наставен кадар.
15.

Ќе бидат преземени активности за создавање пријатни услови за работа во

училниците, спортските сали и училишните работилници.
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16.

Училиштето ќе негува блиски релации со родителите на учениците, ќе

соработува со локалната заедница , но и ќе воспостави и ќе одржува соработка со
претпријатија во кои учениците ќе реализираат дел од практичната настава и во
кои ќе има можност да се вработат наши ученици по завршувањето на училиштето.
17. Во делот на поттикнувањето на наставниците за изработка на апликации за
учество во меѓународни проекти, училиштето особено ќе се ангажира,бидејќи тоа
ќе значи можност за стекнување нови видици, вештини и промоција на училиштето
во меѓународни рамки.
18. Училиштето ќе остварува соработка со други училишта од регионот и надвор од
него ,со цел учениците и наставниците да се стекнат со нови искуства од кои ќе
произлезат нови идеи за напредување во наставата. Од овие размени, ќе
произлезат и размени на традициите на збратимените училишта.
3.КАКО ДО ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ
1.Формирање тимови за утврдување на приоритети во училиштето.
2. Изработка на работен план за обезбедување на средства во буџетот на
училиштето.
3. Формирање тимови кои ќе изработат план за максимално искористување
на капацитетите на училиштето (технички, просторни и материјални).
4. Формирање тимови за промовирање на училиштето.
5. Организирање и имплементација на обуки за наставниот кадар, стручната
служба и администрацијата во училиштето.
6. Формирање тимови за следење и организирање учество во натпревари,
конкурси, апликации за проекти и грантови.
7. Изготвување на план за соработка со родителите, локалната заедница и
социјални партнери кои со својата работа ќе можат да помогнат во образованието
на учениците и нивно понатамошно вработување.
8. Изготвување план и календар на вонучилишни активности.
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4. ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ПО ПОДРАЧЈА
1. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
* Активност:
1.1. Анализа – дали применуваните наставни планови и програми се во
согласност со донесените програмски документи од МОН.
* Одговорни во училиштето: директор, пом. директор, стручни соработници, МОН.
* Потребни ресурси: Тематски планирања на наставниците; Педагошка евиденција
и документација.
* Динамика: септември-декември
* Активност:
1.2.Воспоставување на процедури за информирање на наставници и
родителите за целите на наставните планови и програми кои се реализираат
* Одговорни во училиштето: директор, пом.директор, стручни соработници, класни
раководители.
* Ресурси:

брошури, веб страна на училиштето

*Динамика:континуирано

*Активност:
1.3. Планирање и реализирање на воннаставни активности што ги одразуваат
интересите на учениците
*Одговорни во училиштето:

директор,

пом.директор,

стручни

соработници,

наставници, родители.
*Ресурси: училишен весник,ученички организации, проектни активности,
соработка со културни институции(театар, музеј, опера, балет, кино), екскурзии.
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*Динамика: континуирано
*Активност:
1.4. Учество на ученици во различни манифестации, натпревари на локално,
национално и меѓународно ниво
*Одговорни

во

училиштето:

директор,

пом.директор,

стручни

соработници,

наставници.
*Ресурси: локална заедница, МОН, акредитирани здруженија за организирање на
истите.
*Динамика: континуирано
*Активност:
1.5. Прилагодување на наставните програми и вклучување во вон-наставните
активности според можностите на учениците
*Одговорни

во

училиштето:

директор,

пом.директор,

стручни

соработници,

наставници, родители.
*Ресурси: БРО, МОН, Центар за социјална работа
*Динамика: по потреба

2.ПОСТИГНУВАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ
*Активност:
2.1.Следење на постигнувањата на учениците по пол, етничка припадност, по
наставни предмети и по класификациони периоди
*Одговорни во училиштето: директор,пом.директор,стручни соработници,класни
раководители,наставници

.
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*Ресурси: Училишни извештаи, самоевалуација, резултати од

оценувањата,

споредбени прегледи од резултати од оценувањето (национални, регионални,
училишни натпревари).
*Динамика: Тримесечни, полугодишни и годишни извештаи
*Активност:
2.2. Планирање на конкретни активности за подобрување на постигањата на
учениците – реализирање на дополнителна и додатна настава
*Одговорни

во

училиштето:

директор,

пом.директор,

стручни

соработници,

наставниците.
*Ресурси: додатна настава, дополнителна настава
*Динамика: континуирано
*Активност:
2.3.Континуирано следење на постигањата на учениците при премин од еден
во друг циклус и по завршувањето на средното образование
*Одговорни

во

училиштето:

директор,

стручни

соработници,

наставници,

претседатели на активи
*Ресурси: Анализи на успехот, споредбени прегледи на успехот во основно
наспроти средно образование .
*Динамика: годишно
*Активност:
2.4.Следење на редовноста на учениците, анализа на причините за отсуство
од настава и преземање на конкретни активности што ја обезбедуваат
редовноста
*Одговорни

во

училиштето:

класни

раководители,

стручни

соработници,

пом.директор, родителите
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*Ресурси: Анализи на изостанувањето од настава
*Динамика: континуирано
*Активност:
2.5. Манифестации, работилници, натпревари
*Одговорни во училиштето:

класни

раководители,

стручни

соработници,

родителите.
*Ресурси: според афинитети

3. УЧЕЊЕ И НАСТАВА
*Активност:
3.1.Следење на планирањето на наставата, годишни, тематски планирања и
дневни подготовки, планирањето преку примена на ИКТ
*Одговорни во училиштето: директор, пом директор, стручни соработници,
наставници
*Ресурси: интерна процедура за следење на планирањето на наставниците:
евидентни листови/инструменти за следење и вреднување на планирањето на
наставниците
*Динамика: 1-2 пати во едно полугодие
*Активност:
3.2. Интерна процедура за следење на наставниот процес – посета на час
заради подобрување на наставниот процес
*Одговорни во училиштето: директор, пом. директор, стручни соработници
*Ресурси: инструмент за следење и вреднување на изведбата на наставниот час;
инструмент за вреднување на работата на наставникот за оценувањето на
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напредокот на учениците; инструмент за следење и вреднување на комуникацијата
на наставникот со учениците; анкети/интервјуа со ученици и наставници.
*Динамика:1-2 пати во полугодие
*Активност:
3.3. Анализа на искуствата на учениците од учењето – атмосфера за учење,
работа на проекти и сл.
во

*Одговорни

училиштето:

директор,

стручни

соработници,

наставници,

пом.директор.
*Ресурси: анкета со ученици,

разговор со ученичката заедница, родителите,

наставниците, евиденција на стручната служба,програма и извештај на ученичката
заедница
*Активност:
3.4.

Примена

на

позитивните

законски

прописи

што

го

регулираат

оценувањето на учениците, донесување кодекс за оценување , запознавање
на учениците и родителите со критериум за оценување .
*Одговорни во училиштето : директор , пом.директор , стручни соработници,
наставниците
*Ресурси: Интерен правилник за оценување ,

Користени инструменти за

оценување ,примери на оценети ученички трудови и сл.
*Динамика:

континуирано

*Активност:
3.5. Известување на родителите за напредокот на учениците
*Одговорни: директор, пом. директор, стручни соработници, наставниците
*Ресурси: формални и неформални средби,групни и индивидуални средби со
родителите, пишани извештаи со информации за детето по секој наставен
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предмет, увид во педагошката евиденција и документација , анкети/интервјуа со
родители,

евиденција на наставници за остварени средби и соработка со

родителите, континуирано известување за напредокот на учениците,

формални

родителски средби.
*Динамика: најмалку 2 пати во полугодие

4. ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ
*Активност:
4.1.Заштита од физички повреди , безбедна инфраструктура во училиштето,
означување на сите потенцијално опасни места во училиштето (лизгави површини,
шахти, штекери и сл.), информираност дека објектот е под видео надзор.
*Одговорни:служба

за

обезбедување,

директор,

пом.

директор,

наставниците,правник-секретар.
*Динамика:

континуирано

*Активност:
4.2. Заштита на детето од секаков вид на насилство – психичко и физичко
насилство од страна на возрасните и учениците
*Одговорни: директор, стручни соработници, правник,пом директор.
*Ресурси: интервјуа со наставници, ученици, родители
*Динамика: Континуирано
*Активност:
4.3. Грижа за учениците со телесни и пречки во развојот , и со потешкотии во
учењето
*Одговорни: директор, стручни соработници, родителите
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*Ресурси: невладини организации

,проекти

*Динамика: Континуирано
*Активност:
4.4. Хигиена во училиштето: чист училишен простор,

редовно одржување на

површините во дворот,редовни лекарски прегледи.
*Одговорни: директор, здравствени установи,вработени, правник
*Ресурси: Куќен ред, правилник за организација и систематизација на работата и
работните места
*Динамика: континуирано
*Активност:
4.5.Пружање помош за понатамошно образование на учениците(за учениците
од завршните години)
*Одговорни: директор, стручни соработници, родителите
*Ресурси: Промотивни материјали за образовните институции
*Динамика: мај, јуни

5. УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО
*Активност:
5.1. Грижа за училишната клима и односите во училиштето – партиципација во
решавањето проблеми и донесувањето одлуки
*Одговорни:директор, пом.директор, стручни соработници, наставниците,
правник
*Ресурси: кодекс на однесување, правилници, обуки
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*Динамика:континуирано
*Активност:
5.2.Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница
*Одговорни: директор, пом.директор, локална заедница, родителите, невладиниот
сектор
*Ресурси: извештај за работата на училиштето, веб страна на училиштето,
план за организирани контакти со деловната заедница, трибини, предавања,
дебати со родителите
*Динамика: континуирано
*Активност:
5.3. Промовирање на постигањата; лични постигања на учениците; постигања во
име на училиштето
*Одговорни: директор, пом.директор, наставниците
*Ресурси: изложбени трудови на ученици, паноа со пофалби, награди, медиумско
промовирање на свечености преку медиумите (печатени, електронски, веб страна )

6.РЕСУРСИ
*Активност:
6.1.Изготвување на јасен план и распоред за максимално искористување на
училишниот простор за настава и воннаставни активности
*Одговорни: директор, пом.директор, стручни соработници, наставниците
*Ресурси: План за развој на училиштето; Годишна програма за работа;
Полугодишен и годишен извештај
*Динамика:

август
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* Активност:
6.2. Опремување
– со стручна литература и наставни средства и помагала, ЛЦД
- на библиотеката со лектирни изданија
- софистицирани форми на користење на ИКТ
*Одговорни: директор, пом.директор, стручни соработници, наставниците
*Ресурси:

Планирани/набавени

потрошни

материјали;

самоевалуација;

Развоен план на училиштето
*Динамика: континуирано
*Активност:
6.3. Обезбедување на потребниот

наставен кадар во согласност со

нормативите и распоредување на кадарот
*Одговорни: директор, стручни служби во училиштето
*Ресурси:

досиеја

на

вработени,

правилник

за

организација

и

систематизација на работните места
*Динамика:

по потреба

*Активност:
6.4.Професионален развој на наставниците
- идентификување на потребите за професионален развој
*Одговорни: директор, стручни служби во училиштето
* Ресурси: Програма за работа на менторот на нововработениот, програма за
професионален развој на наставниот кадар, интерни обуки

*Динамика:

континуирано
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*Активност:
6.5.Почитување на законската регулатива за финансиско работење
*Одговорни: директор,стручни служби во училиштето, правник
*Ресурси: закони, правилници
*Динамика: континуирано
*Активност:
6.6. Обезбедување на дополнителни финансиски средства
*Одговорни: директор, стручни служби во училиштето
*Ресурси: од домашни и странски извори, самофинансирачки
*Динамика: во согласност со утврдените рокови на домашни и странски донатори

7. УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКА
*Активност:
7.1. Воспоставување на партнерски однос на раководниот кадар со
Училишниот одбор
*Одговорни: директор , Училишен одбор
*Ресурси: Записници, одлуки ,Самоевалуација, План за развој на училиштето,
Програма за работа на директорот
*Динамика: континуирано
*Активност:
7.2. Усогласување на целите на училиштето со целите на државната и
локалната образована политика – фокусирани на подобрување на квалитетот
на наставата и постигнувањата на учениците
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*Одговорни: директор , Училишен одбор
*Ресурси:Програма за развој на училиштето, Годишна програма за работа на
училиштето, Програма за работа на директорот
*Динамика: Јуни- август
*Активност:
7.3. Развојно планирање:
- јасни и прецизни цели
-акциски планови за поставените цели
-вклученост на наставниците, учениците, родителите
-стручно усовршување на кадарот
-обезбедување на материјално технички средства, нагледни средства, и
опрема
-подобрување и осовременување на инфраструктурата на училиштето
*Одговорни: директор , Училишен одбор
*Ресурси: Програма за развој на училиштето
*Динамика: јуни-август

усогласување на Годишната програма со Програмата за

развој

5. КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ПЛАНИРАЊА
Во овој дел од мојата програма би сакала да наведам некои од моите идеи за
осовременување на условите за работа на училиштето, а во насока на модерните и
корисни тенденции на современото живеење.
1. Поставување сончеви колектори на зградата на училиштето во интерес на
т.н.одржлив развој;
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2.Поставување клима-уреди и заштитни фолии заради обезбедување пријатни
услови за работа во училниците;
3. Обновување на целокупната елктрична инсталација во училиштето во интерес на
неговата безбедност, безбедноста на учениците и вработените.
4.Активирање на целокупната техничка опрема во училиштето во насока на
современа настава;
5. Опремување на кабинети ,најмалку 2, за AUTOKAD, во насока на квалитетна
настава на архитектонската струка.
6. Интервенирање во содржините на училишниот двор, во насока на создавање
услови за т.н. настава надвор, заради поинаков пристап кон наставниот час;
7. TEAM BUILDING, во насока на подобрување на

разнишаните меѓучовечки

односи во училиштето.
8. Посебни активности за унапредување и развој на стручните паралелки и
враќање на сјајот на училиштето од осумдесеттите години на минатиот век.
9.

Организирање

целисходни

обуки

на

наставниот

кадар

во

насока

на

професионалниот развој.
10. Одбележување на календарски настани за учениците и наставниците во насока
на следење на актуелностите во светот.
11. Организирање настани за поттикнување на здраво живеење кај учениците:
штандови за здрава храна; предавања;
12. Реализирање на проектни активности на учениците кои реално ќе и послужат на
заедницата: помош на стари лица, општокорисна работа, хуманитарни настани,
помош на самохрани родители и сл.

Директор,
Атина Томовска
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Програма за работа на помошник директор на училиштето
Помошникот на директор го заменува директорот во негово отсуство
Тој му помага на директорот во организирање и раководење со наставата и
целокупната работа на училиштето
Концепциско-програмска работа
-

му помага на директорот во раководење со училиштето;
учествува во планирањето на развојот и концепцијата за работа на

-

училиштето;
-

учествува во изготвување на годишниот извештај за работа;

-

учествува во подготовка на годишна програма за работа на училиштето.

Организациони работи
-

учествува во организирањето на наставата во училиштето (работни задачи на

наставниот
кадар, годишни комисии за поправни и вонредни испити, училни, кабинети и
работни
простории)
-

врши надзор над системот за електронска евиденција на работното време

-

врши надзор над системот за видео мониторинг

-

соработува со агенцијата за физичко обезбедување на училиштето

-

учествува во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

-

се грижи за електронскиот отпад
учествува во работата на Наставничкиот совет и сите стручни органи во

-

училиштето;
ја координира работата на комисиите и други тела во изработување на општи

акти;
-

се грижи за остварување на финансикиот план во производно-услужните

дејности.
-

учествува во организација на патронен празник на училиштето, отворен ден на

училиштето,
презентација на училиштето, ученички екскурзии, МАССУМ и др
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Педагошко-инструктивна работа
-

одржува редовна настава по својот предмет со половина работно време;

-

ја следи работата на наставниците и другите вработени;

-

ја организира работата на активите по стручна програма;

-

соработува со класните раководители;

-

се грижи за редовно, правилно и уредно водење на педагошката евиденција;

-

врши увид во изведување на практичната настава (посета на часови);

-

врши увид на прегледаната педагошка документација

-

го анализира успехот и поведението на учениците од паралелките со

практична настава;
-

организира ученички натпревари
Годишен план за работа на помошник директорот

Август
-

учество во изготвување Извештај за работата на училиштето;

-

учество во подготовка на Годишната програма за работата на училиштето;

-

подготовка за почеток на учебна година (утврдување просторни услови,

работилници,
училници);
-

изведување поправни испити;

-

изведување завршен испит, училишна и државна матура;

-

изготвување распределба на часови и предмети на стручни наставници;

-

подготовка на податоци за расходот во учебната година;

-

наставнички совети;

-

увид на прегледаната педагошка документација;

-

подготовка за наставни часови (по својот предмет);

-

други тековни активности.

-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

-

следење на системот за видео мониторинг и системот за

електронска

евиденција на
работното време
Септември
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-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

договори со класни раководители;

-

формирање ученички организации и секции;

-

формирање активи на стручни предмети;

-

формирање годишни комисии за поправни и вонредни испити;

-

организирање практична настава од трет степен;

-

организирање часови на вежби во лаборатории, работилници, кабинети

(создавање услови);
-

обезбедување помагала и средства;

-

контакт со фирми и работни организации.

-

изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

училиштето
-

следење на системот за видео мониторинг и системот за

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Октомври
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

одржување на компјутерскиот систем во училиштето;

-

координирање на работата со пософтицираните технички помагала (нагледни

средства) и
правење план за користење на медијалната училница;
-

увид во педагошка документација;

-

увид во изведба на практична настава, вежби (посета на часови);

-

подготовка на вонредна испитна сесија (обезбедување просторни услови);

-

координирање на работа на стручните активи;

-

контакт со фирми;

-

активности од педагошко-инструктивна дејност;

-

активности од административно-организациски каракатер;
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-

изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

училиштето
-

следење на системот за видео мониторинг и системот за

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Ноември
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

координирање на работата со пософтицираните технички помагала (нагледни

средства) и
правење план за користење на медијалната училница и кариерниот центар;
-

подготовка и прослава на патронен празник;

-

подготовка за реализација на класни совети;

-

посета на часови;

-

стручна расправа за примена на современи методи и форми во наставата;

-

договори со фирми за соработка.

-

изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

училиштето
-

следење на системот за видео мониторинг и системот за

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Декември
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

координирање на работата со пософтицираните технички помагала (нагледни

средства) и
правење план за користење на медијалната училница и кариерниот центар;
-

следење на непосредна реализација на наставата

-

организирање на вонредни испитни сесии;

-

организирање ученички натпревари;
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-

активности од административно-организационен карактер;

-

активности по повод Нова година.
изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

-

училиштето
-

следење на системот за видео мониторинг и системот за

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Јануари
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

координирање на работата со пософтицираните технички помагала (нагледни

средства) и
правење план за користење на медијалната училница и кариерниот центар;
-

подготовка и реализација на класни совети;

-

утврдување на успехот во првото полугодие;

-

родителска средба на ниво на училиште;

-

изведување завршен испит за вонредни ученици;

-

други активности;

-

контакти со фирми.

-

изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

училиштето
-

следење на системот за видео мониторинг и системот за

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Февруари
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

координирање на работата со пософтицираните технички помагала (нагледни

средства) и
правење план за користење на медијалната училница и кариерниот центар;
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-

извештај за успехот во првото полугодие;

-

анализа на резултатите од успехот;

-

увид на педагошка документација;

-

состаноци на стручни активи;

-

расправа за скрипти и учебници во стручното образование;

-

посета на часови;

-

организирање вонредна испитна сесија;

-

почетни организациони работи за завршен испит, училишна и државна матура
(определување на учениците за предмети);

-

ученички активности;

-

подготовки за учество на МАССУМ;
изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

-

училиштето
следење на системот за видео мониторинг и системот за

-

електронска

евиденција на
работното време
-

соработка со фирми.

-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Март
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

координирање на работата со пософтицираните технички помагала (нагледни

средства)
и правење план за користење на медијалната училница и кариерниот центар;
-

активности за завршен испит;

-

подготовка за класни совети;

-

посета на часови;

-

стручни активи - разгледување на проблеми во врска со наставата;

-

посета на саем, изложба;

-

подготовка за Ден на жената и Ден на екологија;

-

активности од педагошко-инструктивни работи.
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изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

-

училиштето
следење на системот за видео мониторинг и системот за

-

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Април
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

координирање на работата со пософтицираните технички помагала (нагледни

средства)
и правење план за користење на медијалната училница и кариерниот центар;
-

одржување класни совети;

-

организирање вонредна испитна сесија;

-

организирање екскурзии;

-

организирање родителски средби (на ниво на училиште);

-

увид во настава;

-

инструктивна работа со наставници;

-

други видови на активности;

-

контакти со фирми.

-

изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

училиштето
-

следење на системот за видео мониторинг и системот за

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Мај
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

координирање на работата со пософтицираните технички помагала (нагледни

средства) и
правење план за користење на медијалната училница и кариерниот центар;
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-

состаноци со стручни активи;

-

организирање екскурзии;

-

класни совети за четврта година;

-

формирање комисии за завршен испит во јуни, август, јануари;

-

координирање на работата за завршни испити, државна матура (проектни

активности);
-

организирање ученички натпревари;
изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

-

училиштето
следење на системот за видео мониторинг и системот за

-

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал

Јуни
-

одржување редовна настава по својот предмет (10 часа);

-

дневна организација на наставата

-

класни совети;

-

поправни испити;

-

подготовка и спроведување на училишна и државна матура и завршен испит;

-

следење на изведбата на матурата и завршниот испит,

-

наставнички совети;

-

увид во прегледаната педагошката документација

-

изготвување извештај за работата на училиштето;

-

уписна политика;

-

организирање продолжителна настава;

-

распоред на предмети, часови, кл.раководства на наставници за следната

учебна година;
-

контакти со фирми и работни организации;

-

други видови активности.

-

изготвување на извештај за работата на физичкото обезбедување во

училиштето
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-

следење на системот за видео мониторинг и системот за

електронска

евиденција на
работното време
-

учество во распределба на работните задачи на техничкиот персонал
Помошник директор
Слободанка Киселовска

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА РАКОВОДИТЕЛ НА СТРУКА
1. Изработка на долгорочни и краткорочни развојни планови за професионален
развој на инженерскиот кадар во училиштето врз основа на сеопфатна
анализа на нивните потреби.
2. Формирање на тим на инженери - наставници

кои ќе ги следат сите

современи трендови во наставата и ќе ги применат во наставата. На тој
начин ќе добиеме квалитетни стручни кадри кои ќе бидат способни да
одговорат на потребите на пазарот на трудот. Да оспособиме млади лица
кои ке бидат потребни на ова општество наредните 30 години.
3. Планирање, организирање, координирање и контрила

на реализација на

практичната настава во училишните работилници и во друштва за градење и
проектирање на објекти.
4. Формирање на тимови за практична настава, делегирање на задачи по нивоа
на одговорност (координатори по години и по образовни профили).
5. Опремување, координирање и контрола на работата на училишните
работилници и изработка на динамички планови за нивно користење.
6. Редовни состаноци (2 месечно) со кординаторите за практична настава и
решавање на тековни проблеми.
7. Опремување и контрола на работа на

две компјутерски лабаратории за

изучување на компјутерски апликации во интерес на струката: Auto CAD 2D,
3D, Platea, МS projekt и други апликации.
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8. Соработка со друштва за градење и проектирање и учество во склучување
на договори за реализација на практичната настава, стручни презентации во
училиштето и во друштвата.
9. Барање спонзори, склучување на договори
ученици

и организирање превоз на

од стручните паралелки за посета на позначајни објекти

(автопатишта, брани, мостови и др. објети).
10. Преговарање и склучување на договори за реализација на феријалната
практика во текот на летниот распуст бидејки бројот на денови за феријална
практика значително се зголемува во модуларната настава.
11. Контрола на реализација на феријалната практика и помош на ученици кои
сами не можат да пронајдат фирма за реализација на феријалната практика.
12. Преговарање и склучување на договори со друштва за градење и
проектирање за стипендирање на ученици кои по завршување на средното
стручно образование би биле вработени во истите друштва.
13. Постојана соработка со стопанската комора на Република Македонија.
14. Соработка со градежен, архитектонски и други факултети како потенцијални
идни образовни институции када учениците би го продолжиле високото
образование.
15. Организирање на посети на градежниот и архитектонскиот факултет со цел
запознавање на институциите на кои учениците би го продолжиле високото
образование.
16. Планирање, организирање, координирање и реализација на поссредното
образование (петти степен) во над 10 специјалности.
17. Организирање и контрола на реализација на вонредното двогодишни,
тригодично и четиригодично стручно образование.
18. Решавање на тековни проблеми во реализација на редовната настава по
стручните предмети.
19. Постојана подршка и консултаци со наставниците кои наставата ја
реализираат во стручните паралелки.
20. Планирање и организира на посети на настани во градот (саем за
градежништво, технома и др.) од страна на ученици и наставници.
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21. Организирање и учество во реформите во средното стручно образованиемодуларна настава за сите образовни профили во стручното образование.
22. Организирање

и

учество

во

изработка

на

наставни

програми

за

реформираното стручно образование-модуларна настава за сите образовни
профили од стручното образование.
23. Планирање, организирање и учество во реализација на обуки за возрасни за
кои училиштето е верифицирано.
24. Постојана соработка со БРО и центарот за стручно образование на Р.
Македонија.
25. Планирање и интензивирање на соработката со наставниците инженери кои
наставата ја реализираат на албански наставен јазик.
26. Изедначување и контрола

на критериумите по стручните предмети во

македонските и албанските паралелки.
27. Интегрирање на стручните активи од различни наставни јазици бидејки
делуваат како два посебни активи иако се членови на еден актив.
28. Назначување на настацници медијатори кои би ја подобриле соработката
помеѓу наставниците кои наставата ја реализираат на албански и македонски
наставен јазик во стручните паралелки по стручните предмети.
29. Организирање на подготвителна настава за матура по стручните предмети.
30. Организирање изработка на програми за слободни часови кои ќе бидат од
интерес на стручното образование.
31. Истражување на потреби од стручна литература и опремување на
училишната библиотека со литература потребна за стручното образование.
32. Организирање и контрола на градежни зафати во училиштето и формирање
на тимови за реализација и надзор на изведбата на тековните градежни
зафати и нови градежни зафати.
33. Формирање, контрола и учество во стручни тимови кои ќе прават ревизија на
постојните учебници и изработка на нови по стручните предмети.
34. Преговарање и учество во склучување на договори со фирми кои ќе се јават
како потенцијални спонзори на работилниците и друга опрема за потребите
на стручното образование.
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35. Целосно опремување на лабараторијата за испитување на градежни
материјали.
36. Организирање,

мотивирање,

координирање

и

постојана

подршка

на

секојдневните активности на наставниците при реализација на наставата по
стручните предмети.
37. Организирање на натпревари на лидери на струки на училишно и државно
ниво.
38. Организирање на подготовки за натпревари за монтери за сува градба во Р.
Македонија и надвор и постојан надзор на нивниот тек.
39. Анализа на училиштето од аспект на градежни работи и постојана контрола
на тековната состојба и планирање на преземање на градежни зафати
доколку тоа е потребно.
40. Вклучување на учениците во помали градежни зафати во училиштето.
41. Интензивирање и конрола

на работата на кариерниот центар на

училиштето.
42. Анализа на опременоста со нагледни средства и помагала и нивна обнова
или набавка на нова.
43. Преземање
зголемување

на
на

активности
внатрешната

за

дружење

мотивираност

на
на

наставниците
наставниците

поради
за по

ефективно и ефикасно извршување на секојдневните обврски.
44. Постојано промовирање на тимската работа која е основа за ефективна
настава.
45. Назначување на ментори кои се истакнуваат во педагошката работа на нови
наставници и постојано следење на нивната работа поради

квалитетно

обучување на новите наставници.
46. Учество на конференции, семинари, обуки и работилници и пренесување на
стекнатите знаење преку задолжителни десиминации во училиштето.
47. Постојано заложување за внесување на новини во наставниот процес.
48. Промовирање на проектанското биро на училиштето.
49. Учество во тим за организација на отворени денови во училиштето со цел
промовирање на образовните профили кои ги нуди училиштето.
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50. Промовирање на образовните профили и во другите градови на Р.
Македонија.
51. Организација на ученици и наставници за учество на МАССУМ.
52. Збратимување со стручни училишта од други градови во РМакедонија и
надвор од државата и нивна постојана соработка..
53. Збогатување на училишната иконографија со проекти и макети од ученици.
54. Подобрување на работната атмосфера во училниците и учество во
создавање во стимулативна и пријатна атмосфера за работа.
55. Организирање на конференциски предавања и дебати во новоформираниот
медијален центар во училиштето.
56. Детални планирања и подготовки на научни и стручни еднодневни и повеќе
дневни ескурзии.
57. Учество и стимулирање на сите други активности кои ќе допринесат
училиштето да стана средина во која ќе се практикува современа настава на
21 век.
58. Замена на часови
59. Службен меил
60. Распределба на проектни активности и слободни часови
61. Распределба на приемен ден на професори
62. Распределба на додатна и дополнителна настава
63. Дежурства на професори
64. Подготовка за екскурзии
65. Словенија, Италија и ученички екскурзии
66. Подготовка на матурски испити
67. Tестатори, екипи за местење клупи, лепење бројчиња,....
68. Комисии за поправни испити
69. Осигурување
70. Сликање на матуранти
71. Отворен ден на училиштето
72. Прослава за 8 март
73. Прослава за патронат
74. Превоз на ученици
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75. Диференцијални испити
76. Средношколски игри

Раководител на струка
Лида Трајковска

Годишен план и програма за работа на педагог

Годишна програма за работа на училишниот педагог во СГГУ на ГС „Здравко
Цветковски“ по програмски подрачја
Програмскo подрачјe
1.Планирање, програмирање, организирање и следење на воспитнообразовната работа.
реден Содржини на работа
број

Соработници

Време
реализација

на

1.

Изготвување годишен и оперативен
план и програма за сопствената
работа

Август,
септември

2

Изготвување
на
годишната Директор,
програма за работа на училиштето
помошник
директор,
стручен
соработник,
наставници

Август,
септември

3

Учество
во
оперативното
планирање и програмирање на
наставата и другите облици на
воспитно – образовна работа

Директор,
стручен
соработник,
наставници

Август,
септември

4

Присуство на часови

Директор

Декември, март
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Помошник
директор
Програмскo подрачјe
2.Учество во реализацијата на содржините од годишната програма за работа
на училиштето
реден Содржини на работа
број

Соработници

наставниците
во Наставници
на плановите и

Време
реализација

на

1.

Помош
на
изготвувањето
програмите

Август,
септември

2

Соработка во изборот и примената Наставници
на ефикасни методи и средства за
работа

Во
текот
на
целата
учебна
година

3

Соработка со наставниците во Наставници
изработување
и
примена
на
дидактичен
и
друг
наставен
материјал

Во
текот
на
целата
учебна
година

4

Соработка во унапредување
оценувањето на учениците

на Директор,
стручен
соработник,
наставници

Во
текот
на
целата
учебна
година

5

Соработка во изготвување
програми
за
дополнителна
додатна настава

на Директор,
и стручен
соработник,
наставници

Август,
септември

6

Соработка со наставниците во Директор,
организирањето и реализирањето стручен
на нагледни часови
соработник,
наставници

Во
текот
на
целата
учебна
година

7

Иницирање
и
учество
во Директор,
воведувањето
на
современи стручен
модели
соработник,
наставници

Во
текот
на
целата
учебна
година
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8

Учество во изборот на содржините Директор,
на воннаставните облици на работа стручен
соработник,
наставници

9

Информирање на наставниците за Соработник
резултатите
од
спроведените
истражувања и анкети

Август,
септември

Програмскo подрачјe
3.Работа со ученици
реден Содржини на работа
број

Соработници
и

Време
на
реализација

1

Следење
на
развојот
прилагодувањето на учениците

2

Индивидуална и групна работа со
ученици

Во текот на
целата учебна
година

3

Работа
на
професионално Соработник
информирање на учениците

Март, мај

4

Изработка
на
инструменти
оценување на учениците

Ноември,
декември

5

Учество во изборот и формирањето Стручен
на групи за воннаствани форми на соработник,
работа
(дополнителна,
додатна наставници
настава)

Во текот на
целата учебна
година

6

Испитување на педагошките фактори Директор,
за неуспехот на паралелки, групи и стручен
предлагање мерки
соработник,
наставници

По потреба

7

Педагошка работа со ученици кои Стручен
постигнуваат послаб успех или имаат соработник,
проблеми со однесувањето
родители

Во текот на
целата учебна
година

за

октомври
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8

Учество
во
организацијата
и наставници
работата на училишната заедница

Во текот на
целата учебна
година

9

Организирање на разни предавања наставници
од актуелни подрачја (последици од
дрогата, училиште без насилство, да
ја заштитиме природата итн...)

Во текот на
целата учебна
година

Програмскo подрачјe
4.Соработка и советодавна работа со родители на ученици
реден Содржини на работа
број

Соработници

Време
на
реализација

1

Прибирање информации и податоци Соработник
од родителите значајни за следење
на развојот и напредувањето на
учениците

Во текот на
целата учебна
година

2

Советување и педагошка работа со Стручен
родители
соработник

Во текот на
целата учебна
година

3

Учество
во
професионалното Соработник
информирање на родителите

Мај

Програмскo подрачјe
5. Аналитичко истражувачка работа
реден Содржини на работа
број

Соработници

1

Учество
во
експериментални Стручен
испитувања на нови форми , методи соработник
и постапки за работа со учениците

2

Прибирање и обработка на податоци

Време
на
реализација
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3

Учество
во
специфични
училиштето

4

Учество во истражувања
организира БРО

5

Изработка на посебни прегледи,
извештаи и анализи во врска со
сопствената работа

Полугодие

Статистичка обработка на податоци Стручен
за постигнатиот успех и резултати во соработник
наставата за секој класификационен
период од учебната година

I
тромесечие
ноември

6

испитување
проблеми
кои

на
во
ги

Во текот на
целата учебна
година

Крај
учебната
година

на

Полугодие
III тромесечие
април
Крај
учебната
година

на

Програмскo подрачјe
6.Учество во стручно усовршување на наставниците
реден Содржини на работа
број

Соработници

1

Учество во поготовка и реализација
на нагледни часови

2

Учество
во
планирањето,
организацијата и реализацијата на
различни
форми
на
стручно
усовршување на наставниците –
примена на нови форми и методи во
наставата

Време
на
реализација
Во текот на
целата учебна
година

Директор,
стручен
соработник,
наставници

Во текот на
целата учебна
година

Програмскo подрачјe
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7.Соработка со стручни институции и општествената средина
реден Содржини на работа
број

Соработници

Време
на
реализација

1

Учество
во
реализацијата
на
програмата од општествената и
културна дејност на училиштето

Во текот на
целата учебна
година

2

Соработка со Бирото за развој на
образованието

Во текот на
целата учебна
година

3

Соработка со средни училишта и
факултети

Во текот на
целата учебна
година

4

Соработка со педагози од основните
и средните училишта

Во текот на
целата учебна
година

5

Соработка со здравствени, социјални
и други институции како и со
невладини организации

Во текот на
целата учебна
година

Програмскo подрачјe
8.Индивидуално стручно усовршување
реден Содржини на работа
број

Соработници

Време
на
реализација

1

Учество на семинари, советувања,
користење на стручна литература,
списанија

Во текот на
целата учебна
година

2

Учество во размена на искуства со
педагози

Во текот на
целата учебна
година

Програмскo подрачјe
9. Водење на документација
реден Содржини на работа
број

Соработници

Време
на
реализација
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1

Изработка на годишен и месечен
план

Август,
септември

2

Документација од истражувања – Стручен
инструменти, извештаи
соработник

Во текот на
целата учебна
година

3

Учество
во
педагошката
училиштето

Во текот на
целата учебна
година

4

Педагошки картон и професионално Стручен
досие на наставниците
соработник

Септември

5

Педагошко досие на учениците

Стручен
соработник

Во текот на
целата учебна
година

Соработници

Време
на
реализација

унапредување
документација

на Директор,
на стручен
соработник,
наставници

Програмскo подрачјe
10.Други работи
реден Содржини на работа
број
1

Работа со стручни органи

Во текот на
целата учебна
година

2

Соработка со стручни активи

Во текот на
целата учебна
година

3

Соработка со раководители
настава и директор

за

Во текот на
целата учебна
година

Месечен оперативен план
Август – Септември
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-

Учество во планирањето и програмирањето на целокупната воспитно –
образовна работа во училиштето.

-

Активности околу почетокот на учебната година ( дополнителен упис, приемни
испити, поправни испити, формирање на паралелки, определување на класни
раководители ).

-

Учество во изработка на годиша програма на училиштето.

-

Изработка на сопствена годишна програма.

-

Учество во изработка на статистички извештаи и прегледи за крајот на учебната
година.

-

Педагошко-инструктивна работа со наставници во однос на годишните планови,
тематските и дневните подготовки.

-

Подготовка за изготвување на инструменти за отварање на досие за учениците
од прва година.

-

Соработка и давање помош на класните раководители.

-

Увид во годишните планирања на наставниците во соработка со Директорот и
психологот

-

Изготвување на ориентационен план за класните часови.

-

Организација и реализација на заедничката родителска средба со учениците и
родителите за прва година

-

Учество во работата на стручните тела: (Наставнички совет, Класниот колегиум,
Совет на родителите, Училишен одбор и Стручни активи).

-

Педагошка документација, утврдување на профилот на документација за работа
на педагогот

-

дневник за работа со ученици

-

дневник за советодавна работа со родител

-

дневник за педагошко инструктивна работа со наставниците

-

дневник за стручно усовршување

-

дневник и план за работа на педагогот

-

педагошки картон за наставниците и професионално досие

-

педагошко досие на учениците
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-

Учество во организацијата и подготовки за избор на училишна заедница

-

Стручен состанок со секцијата на училишни педагози.

Октомври
-

Следење на учениците од прва година во совладувањето на содржините на
Наставниот план и програма.

-

Соработка и советодавна работа со родители.

-

Изготвување на инструмент за следење на наставата.

-

Следење на редовноста на учениците и превземање на активности за оние кои
изостануваат од настава.

-

Посета на часови - индивидуално стручни педагошки разговори со наставниците
во врска со констатираните состојби.

-

Следење на адаптираноста на учениците од I година со индивидуални и групни
разговори, прашалници и разговори со родители.

-

Состанок на училишна заедница.

-

Идентификација на учениците со тешкотии и пречки во развојот на кои треба да
им се даде соодветна помош како и ученици со социјални проблеми и
изготвување на мерки и задачи за педагошка работа со овие ученици

-

Состанок на секцијата на училишни педагози.

Ноември
-

Стручна работа со родители на ученици од прва година чии деца пројавуваат
проблеми во адптација во новата училишна средина.

-

Подготовка и учество во работата на класните совети за првото тромесечие од
учебната 2014/15.

-

Учество во организацијата и изготвување насоки за родителските средби

-

Статистичка анализа на успехот и поведението на учениците во првото
тромесечие и стручни согледувања на проблемите и предлози за нивно
решавање
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-

Работа во стручни органи - стручни активи; класен колегиум; наставнички совет
на училиштето; совет на родителите и др.

-

Испитување на педагошките фактори за покажаните послаби резултати на
пооделни наставни предмети и подрачја на работа и предлагање на активности
за подобрување на успехот.

-

Активности (работилници) по повод месецот на борба од алкохолот, пушењето
и дрогата

-

Советодавни разговори со ученици, и на кои им е изречена педагошка мерка

-

Предавање од областа на заштитата и унапредувањето на здравјето на
учениците и културата на живеењето во соработка со надворешни предавачи

-

Состанок со училишни педагози.

Декември
-

Советодавна работа и насоки на родителите за нивна соработка со
предметните наставници, педагошко – психолошката служба и директорот на
училиштето.

-

Разговор со класните раководители за водење на педагошката документација и
евиденција

-

Следење и увид во реализацијата на слободните активности и додатната и
дополнителната настава со учениците

-

Посета на часови - Стручно дидактички-методски разговори за посетените
часови.

-

Советодавна педагошка работа (групно, индивидуално) со родителите за
унапредување на постапките за решавање на проблемите на нивните деца.

-

Предавање за меѓуетничко почитување и толеранција.

-

Учество околу подготовките и одржување на наставнички совети за I полугодие.

Јануари
-

Подготовка на динамика за работа за време на полугодишниот распуст.
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-

Организација и учество во работата на класните и Наставничките совети на
училиштето (околу разгледување на успехот, поведението и редовноста на
учениците во првото плугодие).

-

Анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците во I полугодие.

-

Прегледување на педагошка документација.

-

Подготовка за почеток на работа во второ полугодие (средување на педагошка
документација).

Февруари
-

Учество во изготвување на извештај за работа на Училиштето во првото
полугодие

-

Советодавна работа со ученици кои покажуваат слаб успех и незадоволително
поведение.

-

Изготвување на тема за класен час ,, почитување на различностите,,

-

Советодавна работа со раководителите
пишувањето на главни книги.

-

Советодавна помош со наставниците по односот кон работата и однесувањето
кај учениците.

-

Запознавање на учениците од завршните години со правилникот за полагање на
државна матура, училишна матура и завршен испит.

-

Стручен состанок со секцијата на педагозите.

на

паралелките

во

врска

со

Март
-

Учество околу подготовките и одржување на класните и наставничкиот совет за
второто тромесечие.

-

Согледување и анализа на постигнатите резултати.

-

Учество во организацијата и изготвување насоки за родителските средби

-

Советодавна помош на учениците на кои им е потребна помош во учењето и
однесувањето.

-

Учество во подготовка и присуство на часови.
158
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

-

Педагошко-инструктивни
дополнителна настава.

разговори

со

наставниците

кои

изведуваат

-

Соработка со високо образовните иституци и насочување и информирање на
учениците од IV год. за нивно понатамошно образование и професионална
ориентација.

-

Организација околу активности за Денот на екологијата.

-

Индивидуално стручно усовршување со секцијата на педагози.

Април
-

Советодавна работа со учениците и родителите.

-

Соработка со педагозите и психолозите од основните училишта во однос на
насочување на учениците од основните училишта за понатамошното нивно
образование како и информирање за условите за упис во нашето училиште.

-

Изготвување на предавање за класен час по повод Светскиот ден на планетата
земја ,, Да те чуваме за да те сочуваме ”

-

Следење на работата на класните и ученичките заедници.
Мај

-

Подготовка на динамика активности и полагања (испит на година, поправни,
завршен испит, државна и училишна матура) за учениците од завршните
години.

-

Учество околу активности и реализација на родителски средби.

-

Соработка и советодавна работа со ученици и родители.

-

Соработка со училишната заедница од завршната година во врска со
организацијата на матурската вечер.

-

Подготовки за одржување на класни и Наставнички совет за учениците од
завршната година.

-

Увид во педагошка документација

-

Активности околу одбележувањето на денот на Словенските просветители.
Јуни
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-

Подготовка на динамика активности и полагања (испит на година, продолжена
настава и поправни испити) за учениците од I, II иIII година.

-

Активности околу одржување накласните и наставничките совети на крајот на
наставната година - утврдување на успехот и поведението на учениците.

-

Увид во педагошка документација

-

Учество во изработка на извештај и прегледи на воспитно-образовната работа
на Училиштето.

-

Активности околу уписот на учениците за наредната учебна година.

-

Учество во организација и спроведување на звршните испити.

-

Подготовки за наредната учебна година.

Во текот на учебната година за реализација на горенаведените задачи,
педагогот е во тесна соработка со: Министерство за образование и наука, Биро за
развој на образованието, Институт за педагогија, Институт за психологија, Центар
за социјални работи, Секција на училишни педагози од средните училишта, Сојуз за
превенција од наркоманија, никотизам и алкохолизам и др.
Педагог
Јасминка Бошева
План и програма за работа на психологот
1. Планирање, програмирање, организирање и следење на образовновоспитната работа:
-

изготвување годишен и оперативен план и програма за сопствената работа;

-

учество во изработката на одделни делови од годишната програма за работа на
училиштето; изработка на планот и програмата која се однесува на воспитната
работа со учениците, програми за педагошко-психолошко усовршување на
наставниците, следење и унапредување на воспитно-образовната дејност на
училиштето и слободните ученички активности, дополнителната настава и
работа со надарените и талентирани ученици;

-

учество во следењето на реализацијата на планот и програмата за воспитнообразовната работа на училиштето а на постигнатите резултати, особено на
успехот, воспитните ефекти, примената на современи методи, форми и
средства за работа, оптовареноста и развојот на учениците;

-

учество во идентификацијата и анализата на специфичните проблеми што
можат да се јават во училиштето (значителен неуспех на учениците во некоја
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паралелка, често неоправдано изостанување и сл. и предлагање мерки за
решавање на тие проблеми;
-

изработка на инструменти за анализа на одделни проблеми и појави од својот
домен на работа;

-

присуство на часови и други форми на воспитно-образовна работак поради
разни облици за поттикнување на учениците за работа и учење, следење на
развојот на учениците;

-

следење и давање предлози за унапраедување на организационите и други
аспекти на училишната средина за значењето на менталното здравје на
учениците и вработените;

-

учество во изготвувањето и реализацијата на програмата за професионална
ориентација на младите.

2. Учество во реализацијата на содржините од програмата (соработка со
наставници, класни раководители и другите учесници во воспитно-образовната
работа):
-

соработка во одбирањето и приемната на ефикасни облици, методи и средства
за работа за остварување на поставените цели и задачи на програмата а при
тоа земајќи ги во предвид способностите, мотивацијата, интересите,
предзнаењата и темпото на учење на поединците или група ученици;

-

соработка во унапредувањето на оценувањето на учениците, воведување нови
постапки во оценувањето, изработка на инструменти за следење, проверување
и вреднување на знаењата и постигнувањата на учениците;

-

соработка со наставниците за идентификација на надарените ученици;

-

соработка во преземање на соодветни активности за учениците кои
заостануваат во учењето (дополнителна работа, индивидуален третман во
рамките на редовната настава, користење на одредени мотивациони средства и
сл.

-

иницирање и помош на наставниците за внесување на нови форми на
организација на рабаотата, сообразени со интелектуалните можности и
социјални потреби на учениците;

-

соработка со наставниците за воведување на учениците во техниките на
самостојно учење;

-

помош во решавање на интерперсоналните социјалните и други проблеми што
се јавуваат во ученичките колективи.
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3. Работа со ученици (поединечно, групно и колективно)
-

следење на развојот и прилагодувањето на учениците во прва година;

-

следење на развојот и прилагодувањето на учениците во прва година;

-

изготвуввање и слелдење на интерперсоналните и социјалните односи помеѓу
учениците и наставниците односно внатре и помеѓу групите на ученици,
предлаггање и учество во реализацијата на мерките за отстранување на
нарушувањата и развивање позитивни односи и соработка;

-

испитување на интелектуалниот , емоционалниот и социјалниот развој на
учениците, испитување на професионалните интереси, склоности и желби на
учениците, предлагагње и учество во реализацијата на содржините на работа за
нивното понатамошно развивање;

-

работа на професионално информирање, советување и следење на учениците

-

изработка на инструменти за испитување на учениците (евиденциони листови,
анкети и сл.);

-

испитување на психолошките фактори на успехот и напре;дувањето кај одделни
ученици, паралелки, откривање надарени ученици и предлог-мерки за нивниот
натамошен развој;

-

испитување на психолошките фактори на неуспехот во совладувањето нан
програмата во целина или во одделни предмети, активностите на учениците,
класовите, предлог и учество во реализацијата на мерките за отстранување на
неуспехот;

-

изведување превентивна менталнохигиенска работа на учениците.
4. Соработка и советодавна работа со родителите на учениците

-

прибирање информации и податоци од родителите значајни за унапредување и
следење на развитокот и напредувањето на учениците;

-

советодавни (индивидуална или групна) работа со родителите заради нивно
напредување во постапките за надминување, решавање на проблемите на
нивните деца;

-

учество во професионално информирање на родителите;

-

учество во организацијата на советот на родителите.
5. Аналитичко-истражувачка работа

162
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

-

организиррање и учество во истражувања на специфични проблеми во
училиштето (изработка на аинструменти за испитување, прибирање и обработка
на податоци, изработка на извештаи) мини истражувања;

-

учество во истражувања кои ги организира Бирото за развој на образованието
на Република Македонија;

-

исработка на прегледи, извештаи и анализи во врска со сопствената работа за
потребите во училиштето и други организации.
6. Учество во стручно усовршување на наставниците

-

учество во планирање, организирање и реализација на различни форми на
стручно усовршуввање на наставниците (во училиштето) примена на нови
форми, методи и сл.
7. Други работи

-

соработка со директорот и педагогот во планирањето, програмирањето,
организацијата и аналитичко-истражувачките работи;

-

соработка со стручните активи;

-

работа во стручни органи.
8. Соработка со стручни институции и општествената средина

-

соработка со психолозите од основните и средните училишта;

-

соработка со Бирото за развој на образованието;

-

соработка со образовни (факултети, ученички домови), здравствени, социјални
и други институции за решавање на проблеми од заеднички интгерес.
9. Индивидуално стручно усовршување

-

учество на семинари, советувања, користење на стручна литература, списанија
и сл.

-

учество во размена на искуства со психолози (секции, активи, здруженија).
10. Водење документазција

-

изработка на годишен глобален и месечен оперативен план;

-

водење на документација јза анлитичко истражувачка работа (инструменти,
извештаи, годишен извештај за работа и сл.);

-

учество во унапредувањето на педагошката документација на училиштето.
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Психолог
Нада Митковска
Стручни активи
Стручните активи ја организираат и ја следат реализацијата на наставната
програма, резултатите од работата на сите членови, резултатите што ги
постигнуваат учениците, и преземаат мерки за подобрување на воспитнообразовната работа.
Стручните активи, како колективни стручни тела се одговорни за квалитетот
на наставата. При програмирањето на својата работа треба да ги конкретизираат
заедничките дидактички прашања, проблеми и состојби што се однесуваат за сите
наставни предмети што ги покрива односниот стручен актив. Посебно се грижи за
меѓупредметната корелација во наставата, оптовареноста на учениците,
доминантните критериуми при оценувањето на учениците, иновациите во
наставата, односно воведување на новини и современа наставна технологија,
подготовка и реализација на нагледни часови и др.
Соодветно место во работата на стручните активи заземаат слободните
активности, наставните екскурзии и посети, натпревари, изложби, набавка на
наставни средства и литература.
Активностите кои треба да се планираат во работата на стручните активи ги
групираме на:
-

Планирање, реализација и анализа на одделните задачи во воспитнообразовниот процес по наставни области.

-

Стручна разработка, анализа и развој на програмите од воспитно-образовниот
процес по тие наставни области.

-

Стручно усовршување на наставниците од тие наставни области.

1. Планирање, следење и анализа на реализираните задачи од воспитнообразовната работа:
-

изработка на годишни глобални планови, тематски и дневни (оперативни)
планови,

-

планирање, реализирање и анализа на редовната настава по предметите од
наставните области на активот,

-

на дополнителната настава,
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-

на додатната настава,

-

на подготвителната настава за полагање на поправни испити,

-

на подготвителната настава за полагање на завршни испити,

-

планирање, реализирање и анализа на постигањата во воннаставните
активности,

-

планирање менторство и подготовка на ученици за натпревари,

-

планирање на стручни екскурзии, посети на претпријатија, установи

2. Стручна разработка, анализа и развој на програмите од воспитнообразовниот процес по тие наставни области.
-

следење, разработка и анализа на реализацијата на одделни програми од
воспитно-образовната работа,

-

корелација во наставните содржини по одделни наставни предмети, области и
начин на реализација на таквите тематски целини,

-

стручно усовршување, измени и дополненија на наставните програми.
3. Стручно педагошко-дидактично усовршување на наставниците

-

учество на семинари, советувања и предавања (екстерни и интерни),

-

организирање на меѓусебна посета на часови и заеднички согледувања и
анализа,

-

пренесување на позитивни искуства во реализација на нови форми и методи во
изведувањето на наставниот процес,

-

анализа на применети нови методи на оценување,

-

усовршување на образовната технологија во воспитно-образовниот процес,

-

воведување на иновации, нови форми и методи во наставниот процес,

-

искористување
помагала,

-

изработка и користење на наставни материјали, нагледни средства и помагала,
изработка и користење на симулации на процеси итн.

на изворите на учење, современите наставни средства и

Планови и програми за работа на стручните активи
165
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

Програма за работа на активот по македонски јазик и литература
Активот по македонски јазик и литература во СГГУ на град Скопје „Здравко
Цветковски“ ја планира, организира и реализира наставната програма како и дел од
слободните активности во училиштето. Наставниците ги изработуваат годишните
програми по години при тоа водејќи сметка за различните програми. Тие ја
организираат и координираат работата на литературната, рецитаторската и
драмската секција, како и дебатниот и новинарскиот клуб.
Активот се грижи за стручното усовршување на членовите и сите
новостекнати знаења и искуства во најголемиот број случаи се пренесуваат и на
другите членови на активот.
Особено внимание се обрнува на новите планови,
програми, но и на начини и форми за што поуспешно одвивање на воспитнообразовниот процес. Исто така активот учествува и во тековните натпревари и
конкурси.
За својата работа активот изработува програма која ја реализира во текот на
годината. Редовно одржува состаноци на кои се усогласуваат активностите според
планот.
Август
-Усвојување на годишната програма за работа на активот;
-проучување на наставните планови и програми;
-избор на учебници и прирачници кои ќе се користат во текот на учебната година;
-договор за претплата на стручни списанија и набавка на нова литература за
формирање на секциите и клубовите;
-поделба на обврските и задачите на работата на активот.
Септември
-Изработка на годишни глобални и тематски планови и насоки за изработка на
дневните подготовки;
-изедначување на критериумите за вреднување на знаењата;
-планирање на писмени работи, контролни задачи, тестови, вежби и др.;
-договор за начини и методи за изведување на наставата.
Октомври
-Разгледување на активностите за унапредување на воспитно-образовната дејност;
-согледување на резултатите од примената на новите начини на работа;
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-ангажирање околу подобрувањето на соработката со библиотеката, но и
збогатување на нејзиниот фонд;
-посета на саемот на книгата во Скопје;
-посета на саемот на книгата во Белград;
-активирање на секциите и клубовите.
Ноември
-Активности и организирање на патрониот празник;
-согледувања од реализацијата на наставната програма;
-анализа на успехот на учениците во првото тромесечие и предлози за негово
подобрување;
-договори околу организацијата на посета на некое опишано или опеано место,
средба со писател застапен во програмата или филмувано дело, како и посета
на театарска претстава;
-анализа на искористеноста на нагледните средства, но и набавка на нови.

Декември
-Резултати од работата на секциите, дополнителната и додатната настава;
-разгледување на успехот во прво полугодие.

Јануари
-Сумирање на резултатите и согледувања од оценувањето.

Февруари
-Пренесување на сознанијата од предавања, обуки, советувања и семинари;
-анализа на наставни часови;
-организирање наставен час со присуство на активот.
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Март
-Договор околу учеството на Републичкиот натпревар по македонски јазик и
литература, избор на учесник и подготовки;
-активности околу подготовка на учесниците од завршните години за државната
матура;
-организирање средби со современи поети и писатели.

Април
-Анализа на реализацијата на наставните програми;
-Подготовка и учество на МАССУМ
-разгледување на успехот во третото тромесечие;
-активности околу подготовката на натпреварот.

Мај
-Подготовки за државната матура и завршниот испит;
-подготовка за одбележување на 24 Мај.

Јуни
-Следење на изведбата на државната матура и завршниот испит;
-анализа на постигнатите резултати од работата на секциите и други слободни
активности;
-изведување на консултативна настава за учениците упатени на поправните испити;
-изведување на поправните испити;
-разгледуање на резултатите од работата на активот по македонски јазик во
изминатата година.
Секретар на активот: Стево Павловски
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Програма за работа на активот по албански јазик и литература
ЈУНИ
1. Составување на годишен план и програма за работа на активот во учебната
2013/14.
2. Поделба на часовите на наставници за оваа учебнагодина.

АВГУСТ
1. Составување на годишен глобален и тематски план за прва, втора, трета и
четврта година.
СЕПТЕМВРИ
1. Запознавање со учениците по класови со наставниот план и програм, за
употреба на учебник и литература, снабдување со наставни средства за ова учебна
година.
2. Предавање поводот 8 Септември.
3. Учество на учениците во училишните и вон училишните активности во текот на
целата година.
ОКТОМВРИ
1. Секојдневни консултации за подготовката и изведувањето на наставната
единица.
2. Предавање поводот 11 Октомври.
3. Запознавање на учениците со начинот на оценување.
НОЕМВРИ
1. Предавање поводот 13 Ноември.
2. Подготовка и учество на МАСУМ.
3. Предавање поводот ,,Ден на албанската азбука,,.
ДЕКЕМВРИ
1. Периодично предвидување за реализација на наставниот план и програма.

169
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

2. Стручно усовршување со учество на семинар и теоретско предавање, користење
на стручната литература како и употреба на персонален сметач, E-Дневник
ЈАНУАРИ
1. Анализа на успехот во првото полугодие
ФЕВРУАРИ
1. Соработка и консултација со советнокот од соодветниот предмет.
2. Составување на тестови за завршен испит.
МАРТ
1. Предавање поводот 7 Март.
2. Организирање на дополнителни часови за матурантите.

АПРИЛ
1. Посета на саемот на книгата.
2. Соработка со други активи, секојдневно пратење и соработка со педагошките,
психолошките и професионалните списаниа.
3. Посета на основни училишта како маркетинг екипа.
МАЈ
1. Литературен час посветен на современ албански писател.
2. Посета на културните и образовните институции.
ЈУНИ
1.Анализа на годишниот успех.
Подготви:
Активот по албански јазик и литература

Програма за работа на активот по странски јазици
Август
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➢ Формирање на активот;
➢ Поделба на обврски и задачи за работа на активот;
➢ Поправни испити;
➢ Изработка на годишни глобални и тематски планови и дневни подготовки;

Септември
➢ Планирање на тестови, тематски и годишни;
➢ Договор за начини и методи за изведување на настава;
➢ Одбележување на 8-ми Септември;

Октомври
➢ Активирање на секциите;
➢ Еко акција на учениците;

Ноември
➢ Одбележување на Патрониот празник;
➢ Разгледување на успехот и реализација на наставната програма;

Декември
➢ Одредување на теми за проектна задача;

Јануари
➢ Разгледување на успехот на крајот од првото полугодие;
➢ Мерки за на успехот во учењето, редовноста и дисциплината;
Февруари
➢ Одбележување на Денот на Вљубените;
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➢ Подготовки на учениците за учество на натпревари;

Март
➢ Одбележување на 8-ми Март;
➢ Подобрување на школски и воннаставни активности;
➢ Разгледување на постигнатиот успех;

Април
➢ Полагање и одбрана на матурска проектна задача;
➢ Учество на учениците на натпревари;

Мај
➢ Подготовка на учениците за полагање на матурскиот испит;
➢ Одбележување на 24-ти Мај – Ден на Кирил и Методиј.

Јуни
➢ Поправни, матурски и завршни испити;
➢ Начин на изведување, времетраење и организирање на испитите;
➢ Работа во комисии.

Секретар на активот Марија Боева

Програма за работа на активот по математика и информатика
АВГУСТ
-

Анализа на резултатите од државната матура по предметите математика и
информатика и превземање на мерки за подобрување на истите.
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-

Договор за изедначување на методологијата за изработка на годишните
глобални и тематски планирања, како и дневни планови за подготовка на
наставен час.

-

Договор за имплементација на еко час во наставата по математика и
инфирматика

-

Подготовки за примена на компјутерите во реализација на наставната програма
по математика.
СЕПТЕМВРИ

-

Проверка на знаењата на учениците од прва година заради увид во знаењата
со кои доаѓаат учениците од основните училишта.

-

Градење на критериуми за оценување на успехот на учениците- одредување на
ниво на знаење за одредена оценка.

-

Планирање на писмени работи , контролни работи, тестови како и одредување
термини, функција, цел и намена на истите.

-

Договор за методите на изведување на наставата со нивно проширување со
информатичка технологија.
ОКТОМВРИ

-

Планирање на дополнителна и додатна настава.

-

Формирање на математичка и информатичка секција и одредување одговорни
наставници

-

Разгледување на можноста за вклучување на наставниците со свои предавања
на семинари што ги организираат други стручни организации и институции, како
и можности за одржување на сопствени семинари, обуки и сл.

-

Одржување и резултати од предвидена испитна сесија
НОЕМВРИ

-

Согледување од реализацијата на наставната програма за редовната и
изборната настава.

-

Анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тромесечие од учебната
година.

-

Анализа
на активностите на учениците на редовната, додатната и
дополнителната настава.
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-

Предлози за подобрување на успехот – таму каде има послаби резултати,
зголемување на активностите на учениците кои постигнуваат подобри
резултати.
ДЕКЕМВРИ

-

Согледување од оценувањето на учениците.

-

Застапеноста на корелацијата меѓу наставните содржини и наставните
предмети.

-

Анализа на реализацијата на додатната и дополнителната настава , интерес и
реализација на секциите/ тешкотии при реализација , предлози и мерки за
подобрување и зголемување на интересот кај учениците/.
ЈАНУАРИ

-

Сумирање на полугодишни резултати од наставната работа.

-

Анализа на активностите кои се реализирани во текот на првото полугодие
преку критичен осврт.

-

Активности за подготовка на учениците за разни натпревари.
ФЕВРУАРИ

-

Стручно усовршување – пренос на сознанија од стручна литература,
советувања за време на полугодишен распуст, како и можности од нивна
примена.

-

Анализа на наставните часови , организација на часот, методи и форми на
работа, користење на наставни и нагледни средства.

-

Предлози за зголемување на мотивираноста на учениците.

-

Интензивирање на подготовките на учениците за разни натпревари.
МАРТ

-

Активности за професионално информирање на учениците /посебно на оние од
завршните класови/.

-

Анализа на досегашниот успех и предлози за подобрување.
АПРИЛ

-

Разгледување на успехот на учениците по години во третото тромесечие од
оваа учебна година.
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-

Предлози за подобрување на успехот.

-

Посета на Факултетот за информатички науки и компјутерско инжињерствоСкопје
МАЈ

-

Согледување на остварените цели и задачи од досегашната реализација на
наставната програма.

-

Подготовка за оформување на годишниот успех на учениците .

-

Зајакнување на работата со матурантите кои полагаат матура по предметите
математика и информатика.
ЈУНИ

-

Подготовки за изведување на консултативна настава за учениците упатени на
поправен испит.

-

Подготовки за изведување на матурски и завршен испит.

-

Анализа на постигнатите
презентирање.

-

Анализа на применетите иновации во наставата.

-

Анализа на реализираните задачи
методичката работа на наставниците.

резултати

на

за

разни

натпревари

унапредување

на

и

нивно

стручната

Секретар на активот
Слободанка Киселовска

Програма за работа на активот по историја, граѓанско образование,
географија, психологија, филозофија, социологија и педагогија
Август
-

формирање на активот;
поделба на обврски и задачи за работа на активот;
поправни испити;
изработка на годишни глобални и тематски планови и дневни подготовки.

Септември
-

планирање на тестови, тематски и годишни;
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-

договор за начини и методи за изведување на настава;
планирање на екскурзии, научни предавања, посети.
одбележување на 8-ми Септември.

Октомври
-

одбележување-11-ти Октомври и 23-ти Октомври;
активирање на секциите;
еко акција на учениците;
примена на документарни филмови (Македокс).

Ноември
-

одбележување на Патрониот празник;
разгледување на успехот и реализација на наставната програма;
13-ти Ноември-Ослободување на Скопје;
подготовка на учениците за учество на национален натпревар за најдобар
бизнис план(ноември-март)

Декември
-

одредување области и теми за проектна задача;
посета на инфо центарот на ЕУ;
учество на натпреварот-Вештини за вработување.

Јануари
-

разгледување на успехот на крајот од првото полугодие-мерки за подобрување
на успехот во учењето, редовноста и дисциплината;
еднодневна екскурзија до Попова Шапка.

Февруари
-

дебата на тема-Разлики и сличности на религиите во Македонија-Почитување
на разликите, основа за етнички соживот.
посета на компанијата SEAVUS и весниците Форум, Лајфмагазин и Макфакс;
примена на документарни филмови (Македокс).

Март
-

одбележување на 8-ми Март;
подобрување на школски и воншколски активности;
разгледување на постигнатиот успех.

Април
-

полагање на матурска проектна задача;
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подготовки на учениците за учество на натпревари;
посета на нумизматички музеј на НБРМ;
работлница за Малолетничка деликвенција,

Мај
-

Одбележување на 09.мај Ден на Европа
Машински факултет-натпревар за најдобар бизнис план;
примена на документарни филмови (Македокс);
одбележување на 24-ти мај-Ден на Кирил и Методиј.

Јуни
-

поправни,матурски и завршни испити;
подготовка на учениците за матурските испити;
начин на изведување, времетраење и организирање на испитите;
работа во комисии.

Во рамките на проектните активности ќе се реализираат посети на Верски
објекти,Музеи и Споменици низ градот.
За 8 Септември, 11 Октомври, 23 Октомври, 13 Ноември, 8 Март, 24 Мај, ќе
бидат подготвени соодветни реферати .
Секретар
Емилија Јовановска

Годишна програма за работа на активот по физика, хемија и биологија

Септември
-

Подготовка на активот за работа во тековната учебна година;

-

разгледување на наставните планови и програми за тековната учебна година
и воведување ЕКО програма во наставните програми;

-

изработка на годишен глобален план и тематски за наставата во тековнта
учебна година;

-

планирање на тестови и договор за нивно припремање.
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-

Изработка на дијагностички тест за анализа на здобиените знаења на учениците
по физика, хемија и биологија во претходната учебна година или во основно
образование;

Октомври
-

формирање секции за работа со заинтересирани ученици.

Ноември
-

Одржување на дополнителна настава со учениците кои имаат потешкотии во
совладувањето на програмата;

-

изведување на контрола на усвоените знаења на учениците преку тестови;

-

анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тромесечие.
Декември

-

Одржување дополнителна настава за подобрување на успехот;

-

одржување додатна настава со надарени и талентирани ученици.
Јануари/Февруари

-

Анализа на успехот во првото полугодие;

-

разгледување на можности за подобрување на успехот;

-

консултации со матурантите за изработка на проектните задачи.
Март

-

Изработка на тестови за полагање на интерните испити;

-

изведување на контрола на знаењата на учениците.
Април

-

Одржување дополнителна настава со учениците кои покажуваат слаб успех
по физика, хемија и биологија;

-

разгледување на успехот на учениците во третото тромесечие и анализа на
резултатите.
Мај
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-

Работа со матуранти и одржување подготвителна настава за полагање на
интерните испити;

-

договор за вреднување на работата на учениците и критериуми за
формирање годишна оценка;

-

учество во тимови за презентација на училиштето.
Јуни

-

Анализа на успехот на учениците постигнат во тековната учебна година;

-

согледување на остварените цели и задачи од реализацијата на наставната
програма;

-

учество како тестатори за спроведување на екстерни испити од државна
матура;

-

меѓусебна размена на искуствата.
Доколку условите овозможуваат:
Учество на натпревари
заинтересирани ученици.

по

физика,

хемија,

биологија,

доколку

има

Учество на семинари ( како ЛЕФ2 и останати) од областа на науката.
Посета на музејот „ Никола Тесла“ во Белград
Посета на саемот за наука во Белград.
Посета на Природно - математичкиот музеј – Планетариум во Солун
Посета на други важни настани од областа на науката во државата и надвор од
неа.
Посета на познати локалитети во Северна Македонија како: „ Кокино“, „Куклици“
и други.
Секретар на активот: Мелита Станковиќ

Програма за работа на активот по музичка и ликовна уметност, спорт и
спортски активности
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Септември
-

подготовка на наставниот план и програма,нејзини измени и дополнувања;

-

изработка на годишните планирања (глобални, тематски и дневни подготовки)
на наставниците за наставен час ;

-

договор за потребните наставни и нагледни средства за поуспешна реализација
на наставата.

-

определување на учебници по ликовна, музичка уметност и спорт и спортски
активности кои се користат во текот на целата учебна година;

-

планирање и определување на динамиката на наставните програми, термини,
карактер, функција, цел и намена;

-

план за воннаставните активности-посета на манифестации од различен
карактер

-

градење критериуми за оценување на успехот на учениците;

-

изработка на програмата за дополнителната и додатната настава.

-

изработка на прорама за проектни активности

-

изработка на програма за слободни часови

Октомври
-

изработка на програмата за стручно усовршување на наставниците во рамките
на стручниот актив;

-

разгледување на можноста на вклучување на наставниците со свои
соопштенија, предавања, семинари и советувања што ги организираат другите
стручни организации и институции;

-

согледување од реализацијата на наставната програма за редовната настава.

-

изработка на програма на меѓукласни натпревари-одбојка и кошарка

Ноември
-

анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тромесечие од учебната
година (на ниво на актив );

-

предлози за подобрување на успехот;

-

анализа на искористеност на наставните и нагледните средства;
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-

резултати од согледувањето од подготовките на наставниците за наставен час;

-

анализа на слободните ученички активности.

Декември
-

реализација на нагледен час;

-

согледување од оценувањето на учениците, форми и
оценувањето, ниво за потребно знаење за одредена оценка;

-

застапеност на корелацијата меѓу наставните содржини и предмети;

-

анализа на реализација на додатна и дополнителна настава, опфатеност и
интерес на учениците, тешкотии при реализацијата, предмети и мерки за
усовршување на работата.

критериуми

од

Јануари
-

критички осврт за реализација на програмата по ликовна уметност, музичка
уметност и спорт и спортски активности;

-

анализа за постигнатиот успех по предметите по ликовна и музичка уметност,
спортски активности за првото полугодие ( пропусти, слабости и нивно
надминување );

-

стручно усовршување на наставниците.

Февруари
-

стручно усовршување и пренесување сознанија од советување и семинари
одржани за време на полугодишниот распуст и нивна можност за примена во
образовниот процес;

-

меѓусебна посета на наставни часови.

-

изработка на програма на меѓукласни натпревари во футсал

Март
-

анализа на резултатите од меѓусебната посета на наставните часови
(критички осврт, размена на мислења и предлози за подобрување на
наставата);

-

активности за подготовка на учениците за разни конкурси, натпревари и други (
училишни, општински, државни и сл.);

-

анализа на постигнатиот успех и предлози за подобрување;
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-

согледување на искористеноста на наставните и нагледните средства со кои
располага училиштето.

Април
-

анализа на реализацијата на наставната програма;

-

разгледување на успехот на учениците (по класови );

-

предлози за подобрување на успехот;

-

посети на концерти, музички манифестации, балетски представи, театар, кино,
перформанси, галерии, музеи, културно-историски објекти и спортски
натпревари.

Мај
-

согледување на досегашната реализација на наставната програма;

-

подготовка за одредување на годишниот успех на училиштето- предлози и
мерки за интезивирање на работата за подобрување на успехот;

-

анализа на постигнатите резултати во своите форми на наставната и
воннаставната работа;

-

применети иновации за настава.

Јуни
-

анализа на постигнатите резултати од работата на слободните ученички
активности, разни ликовни и музички конкурси, натпревари и сл. и нивно
презентирање;

-

анализа за реализираните задачи за унапредување на предметите по ликовна
уметност, музичка уметност како и спорт и спортски активности;

-

изработка на извештај за работата на стручниот актив за учебната година што
минува;

-

за реализација на програмата на активот одговорни се сите наставници кои
предаваат предмети по ликовна уметност, музичка уметност и спорт и спортски
активности.
Секретар на активот: Александар Крстев

Програма за работа на активот по високоградба (архитектонски инженери)
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Август

-

Проучување на општата програмска структура за средното образование и
воспитание и законот за дополнителни часови.
Проучување на курикулумот за профилот внатрешен дизајн, разгледување на
постоечките наставни планови и програми и евентуални измени и дополнувања,
Договор за изедначување на методологијата за изработка на годишните
планирања (глобални и тематски), на дневните оперативни планови за
подготовка на наставниците за наставен час,
Определување на учебници и прирачници кои ќе се користат во текот на
учебната година, претплата и користење на стручни списанија, публикации и
сл.,
Поделба на обврските и задачите за работа на активот (изработка на анализи,
извештаи и нивни презентирање пред активот, задолжување на наставници за
унапредување на наставната технологија).
Изработка на план програма за работа на проектанското биро раководено од
наставници од нашиот актив.
Септември

-

Изработка на програма и распоред за додатна и дополнителна настава,

-

Подготовка за изведување на додатна и дополнителна настава,

-

Изработка на тест за определување на нивото на ученичките знаења од
предходната година за евентуални дополнувања на пропустите, за збогатување
на дополнителната настава или за надградба во додатната настава,

-

Градење на критериуми за оценување на успехот на учениците врз основа на
Правилникот за начинот на бројчано оценување за напредувањето на
учениците за средното образование (форми и критериуми на оценување, ниво
на потребно знаење за одредена оценка),

-

Градење на критериуми за водење и оценување на вежбите и графичките
работи,

-

Планирање на писмените работи, контролните работи, тестовите - одредување
термини, нивниот карактер, функција, цел и намена,

-

Договарање за методите за изведување на наставата (фронтална метода,
групна метода и сл.) и вежбите,

-

Изедначување на методологијата за водење на педагошката евиденција во
училиштето.

-

-

-

-

Октомври
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-

Разгледување на активностите за унапредување на воспитно-образовната
дејност,

-

Изработка на програма за стручно усовршување на наставниците во рамките на
стручниот актив,

-

Разгледување на можноста за вклучување на наставниците со свои предавања,
соопштенија и сл. на семинари и советувања што ги организираат други
стручни организации и институции,

-

Можности за професионално информирање на учениците во рамките на
наставниот предмет.
Ноември

-

Согледувања од реализацијата на наставната програма за редовната настава,

-

Анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тромесечие од учебната
година,

-

Предлози за подобрување на успехот, посебно таму каде што тој е послаб,

-

Анализа на искористеноста на наставните и нагледните средства,

-

Резултати од согледувањата од подготовките на настваниците за наставен час,

-

Анализа на активностите на учениците на редовната,
дополнителната настава и на слободните ученички активности,

-

Согледувања од оценувањето на учениците,

-

Анализа на реализацијата на додатната и дополнителната настава (опфатеност
и интерес на учениците, тешкотии при реализацијата, предлози и мерки за
усовршување),

-

Задавање на проектни задачи на учениците од завршните години и одредување
на ментори- професори за консултации и корекции на истите.

додатната

и

Јануари
-

Во овој месец ќе се сумираат полугодишните резултати од наставната работа,
ќе се анализираат преку критички осврт и да се истакне што е успешно
реализирано, што е пропуштено и каде треба да се интервенира,

-

Задавање термини за корекции и консултации на проектните задачи,

-

Консолидирање на постоечките
формирање на нови,

секции

на

архитектите

и

евентуално
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-

Избор на членови кои ке ги водат секциите,

-

Одредување датуми и време за работа на секциите и учество на натпревари.
Февруари

-

Стручно усовршување - пренесување на сознанија од советувања и семинари,
одржани за време на полугодишниот распуст, од прочитана стручна литература
и можности за примена на сознанијата,

-

Анализа на наставните часови, часови за предавање и вежби: организација на
часот, методи и форми на работа, мотивирање на учениците, користење на
наставни и нагледни средства ,компјутери итн.),

-

Анализа на работата на слободните ученички активности во текот на првото
полугодие од учебната година.
Март

-

Размена на мислења и предлози за подобрување на наставата,

-

Активности за подготовка на учениците за разни натпревари (училишни,
општински, државни и сл.),

-

Активности за професионално информирање на учениците (посебно на оние од
завршните класови),

-

Последни консултации за проектните задачи,

-

Анализа на досегашниот успех и предлози за подобрување,

-

Согледувања од искористеноста на наставните и нагледните средства со кои
располага училиштето.
Април

-

Анализа на реализацијата на наставните програми,

-

Разгледување на успехот на учениците (по класови и профили),

-

Предлози за подобрување на успехот,

-

Можности за афирмација и јавно презентирање на постигнатите резултати,

-

Одредување на термини за одбрана на проектните задачи,

-

Формирање на комисии од три члена за одбрана која треба да се изврши до
крајот на месецот.
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Мај
-

Согледувања од остварените цели и задачи од досегашната реализација на
наставните програми,

-

Предлози и мерки за интезивирање на работата за подобрување на успехот,

-

Анализа на постигнатите резултати во сите форми на наставната и
воннаставната работа,

-

Подготовка за изведување на поправните и матурските испити,

-

Анализа на примената на иновациите во наставата.
Јуни

-

Анализа на постигнатите резултати од работата на слободните ученички
активности, постигањата на разни натпревари, смотри, наградни конкурси и сл.
и нивно презентирање,

-

Анализа на реализираните задачи
методичката работа на наставниците,

-

Изработка на извештај за работата на стручниот актив за учебната 2019/2020
год.

за

унапредување

на

стручната

и

Секретар на активот на архитекти
Гордана Стоименов

Програма за работа на активот по нискоградба (градежни инженери)

Август
-

разгледување на нормативите (предност и рамноправност со архитекти);

-

распределување на предмети и часови - прецизирање;

-

спроведување на поправна сесија;

-

спроведување на завршен испит и државна матура;

-

разгледување - дополнување на наставните планови и програми со часови од
екологија;
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-

доопремување со наставни средства и помагала;

-

анализа на успехот од учебната 2019/2020 година;

-

предлог мерки и изработка на план за подобрување на постигањата на
учениците во учебната 2019/2020 година;

-

известување на наставничкиот совет за работа на активот во учебна 2019/2020
година;
Септември

-

прецизирање конечен број на ученици и паралелки;

-

опремување - задолжување на учениците со учебници;

-

изготвување на годишени глобалени планови;

-

изготвување на тематски планови;

-

спроведување на дијагностички тестирања за да се утврдат предзнаењата на
учениците;

-

учество на семинари и симпозиуми;

-

анализа на состојбата на работилниците и преземање мерки за нивно
опремување за наредната учебна година;

-

опремување на учениците од I, II, III и IVгодина за практична настава (заштитна
опрема-шлемови, ракавици и др.);

-

обука на учениците од I, II, III и IV година, безбедност и здравје при работа, за
реализација на феријална практика и практична настава;

-

учество во склучување на договори со фирми во кои ќе се реализира дел од
практичната настава;

-

вклучување во еколошки акции во училиштето;

-

зголемување на соработката со семејството и вклучување на семејството во
теоретската и практичната настава.

-

посета на градежни компании и посета на Рудници Бањани, с Бањани.

Октомври
-

изработка и усогласување на тестовите по исти предмети;
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-

одредување време на релација на тестовите;

-

интензивирање на употребата на компјутерите од страна на учениците за
потребите на наставата;

-

обуки на наставниците за работа со деца со посебни потреби;

-

подготовка за класни совети;

-

интензивирање на соработката со локалната заедница;

-

интензивирање на соработката со стопанските субјекти за поефикасна
реализација на практичната настава;

-

вклучување во еколошки акции во училиштето;

-

опремување на работилницата за практична настава;

-

посета на градежни компании и посета на цементарница Усје, Скопје.
Ноември

-

подготовки за патрониот празник на училиштето;

-

анализа на успехот во првото тромесечје;

-

предлог мерки за подобрување на успехот;

-

задавање на програмски задачи и одредување време на предавање на
програмските задачи;

-

помош на учениците при изготвување програмски задачи со примена на
компјутер;

-

дополнителна и додатна настава по потреба;

-

избор на ментори и задавање на проектни задачи;

-

изработка на објективни тестови и нивно усогласување по исти предмети;

-

вклучување во еколошки акции во училиштето;

-

подготовка на учениците за екстерно тестирање по оделни предмети.
Декември

-

подготовки за завршен испит;
188
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

-

избор на предмети за матурски и завршен испит;

-

одредување области, теми, прашања и задачи за матурски и завршен испит;

-

додатна и дополнителна настава по потреба;

-

помош на учениците при изработка на проектните задачи;

-

учество во подготовка на новогодишен хепенинг.
Јануари

-

подготовка за класни совети;

-

анализа на резултатите кои ги постигнале учениците на крајот на првото
полугодие;

-

мерки за подобрување на успехот во учењето;

-

обука за наставниците за активни методи за работа;

-

спроведување на завршен испит;

-

доопремување со современи нагледни средства и помагала;

-

спроведување на дијагностички тестирања за да се утврдат предзнаењата на
учениците за поквалитетна настава во второто полугодие;

-

помош на учениците при изработка на проектните задачи.
Февруари

-

преземање мерки за подобрување на постигањата на учениците во второто
полугодие;

-

помош на учениците при изработка на проектните задачи;

-

стручно усовршување на наставниците во училиштето и надвор од
училиштето;

-

десеминација од сите обуки;

-

интензивирање на примена на знаењата стекнати на обуките и интерактивна
настава – подготовка за 21 век.
Март
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-

корекции и предавање на проектните задачи;

-

подготовки за хуманитарен осмомартовски хепенинг;

-

изработка на план за подобрување на реализацијата на практичната настава на
терен;

-

интензивирање на соработката со градежните фирми во кои ќе се реализира
дел од практичната настава;

-

учество во вонучилишни активности;

-

помош на учениците при изработка на проектните задачи - завршна фаза;

-

дополнителна и додатна настава по потреба;

-

вклучување во еколошки акции во училиштето;

-

посета на градежни компании и посета на рудникот и фабриката Кнауф од
Дебар;.

-

посета на автопат во изградба;

-

подготовки за класни совети.
Април

-

одредување на ментори и подготовки на учениците за учество на државни и
меѓународни натпревари;

-

одбрана на проектни задачи;

-

анализа на успехот во второто тромесечје;

-

преземање мерки за подобрување на успехот;

-

додатна и дополнителна настава по потреба;

-

подготовка на учениците за завршен испит, државна матура;

-

вклучување во еколошки акции во училиштето;

-

посета на градежни компании и посета на браната Козјак.

-

обука на наставници за работа со современи методи и техники за работа.
Мај
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-

анализа на реализацијата на наставните програми;

-

преземање на мерки доколку оделни наставни програми не се реализирани
според предвидената динамика;

-

дополнителна и додатна настава;

-

подготовка за класни совети за IV година;

-

подготовка за државна матура и завршен испит;

-

учество во презентација на училиштето во ОУ во Р.С. Македонија;

-

вклучување во еколошки акции во училиштето;

-

организирање на научни стручни екскурзии во рамките на практичната настава.
Јуни

-

подготовка на учениците и спроведување на завршен испит и државна матура;

-

дополнителна настава за учениците кои имаат слаби оценки;

-

подготовка за класни совети;

-

спроведување на поправна испитна сесија;

-

анализа на успехот по завршување на поправната сесија;

-

распределба на часови за учебната 2020/2021 година;
Секретар на актив: Соња Стефановска

Програма за работа на активот по геодезија
Геодетскиот актив при СГГУ на град Скопје „Здравко Цветковски“ ја планира,
организира и реализира наставната програма по стручните предмети и учествува
во реализацијата на слободните активности во училиштето. Наставниците ги
изработуваат годишните програми по поединечни предмети и по години, водејќи
сметка за координираност помеѓу истите.
Активот се грижи за стручно усовршување на членовите како и следење и
примена на современите геодетски технологии и методологии на работа.
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За својата работа, активот изработува годишна програма, редовно одржува
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;

-

подготовка на активот за реализирање на практичната настава.

Септември
-

консултација околу изработката на дневните подготовки;

-

подготовки за додатна и дополнителна настава;

-

-

градење на критериуми за оценување на успехот на учениците врз основа на
Правилникот за начинот на бројчано оценување за напредувањето на
учениците за средното
образование (форми и критериуми на оценување,
ниво на потребно знаење за одредена оценка),планирање на писмени работи,
тестови, контролни работи, практична настава и др.;
Градење на критериуми за водење и оцнеување на вежбите и елаборатите,

-

Планирање на писмените работи, контролните работи,
одредување термини, нивниот карактер, функција, цел и намена,

тестовите

-

Договарање за методите за изведување на наставата (фронтална метода,
групна метода и сл.) и вежбите,

-

Изедначување на методологијата за водење на педагошката евиденција во
училиштето.

-

изедначување на критериумите за вреднување на знаењето и кодексот на
однесување на учесниците во наставниот процес;

-

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

дискутирање за начините и методите на изведување на наставата.

Октомври
-

разгледување на активностите за унапредување на воспитно-образовната
дејност;

-

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

-

посета на објекти од областа на градежништвото и саемот на книгата

-

давање на напатствија за избор на проектна задача во четврта година

-

стручна посета на учениците на инженерски објект (брана, мост, тунел и сл.)

Ноември
- активности околу организирање на патрониот празник на училиштето;
- разгледување на можноста за вклучување на наставниците со свои предавања,
соопштенија и сл. на семинари и советувања што ги организираат други
стручни организации и институции;
- согледување на реализацијата на наставната програма;
- посети на институции, агенции од областа на геодезијата;
- анализа на успехот во првото тромесечие и предлози за негово подобрување;
- избор на проектна задача.
Декември
-

анализа на резултатите од дополнителната и додатната настава;
анализа на успехот и поведението и превземање на активности за нивно
подобрување.

Јануари
-

сумирање и анализа на резултатите од оценувањето;

-

посета на семинари за стручно усовршување.

Февруари
-

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

-

посети на институции, агенции од областа на геодезијата
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анализа на реализираната настава во првото полугодие.

-

Март
-

активности околу подготовката на учениците од завршните години за
државната матура;

-

организирање на стручни предавања од страна на надворешни соработници;

-

стручна посета на учениците на инженерски објект ( брана, мост, тунел и сл.);

-

предавање на проектна задача.

Април
-

анализа на реализацијата на наставните програми;

-

разгледување на успехот од третото тромесечие.

Мај
-

спроведување активности за подобрување на успехот;

-

одбрана на проектна задача;

-

стручна посета на учениците на инженерски објект ( брана, мост, тунел и сл.);

-

подготовки за завршниот испит и екстерно оценување.

Јуни
-

-

-

следење на изведбата на државната матура завршниот испит и екстерно
оценување;
анализа на постигнатите резултати;
изведување на консултативна настава за учениците упатени на поправни
испити;
изведување на поправните испити;
разгледување и анализа на резултатите од работата на активот во изминатата
година.
Секретар на активот: Стојанче Тодоровски

Стручни органи и тела
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Наставнички совет
Го сочинуваат наставниците и стручните работници.
Наставничкиот совет:
-

дава мислење по предлог на годишната програма за работа и го следи
нејзиното извршување;

-

го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на другите стручни
органи;

-

им одобрува на учениците завршување две години во една учебна година;

-

го разгледува остварувањето на планот и програмата и презема мерки за нивно
извршување;

-

донесува одлуки по приговори на ученици за утврдени оценки;

-

го разгледува извештајот за извршен стручен надзор и предлага соодветни
мерки.

Наставничкиот совет задолжително треба да располага со податоци и
статистички показатели за стручно произнесување по следниве прашања: кои
подготвителни стручни и други активности се остварени во училиштето пред
почетокот на учебната година во поглед на стручното усовршување на кадарот;
обезбеденост на неопходните дидактички услови за непречено реализирање на
наставата; каков е односот на наставниците и другите стручни субјекти кон
планирањето и подготовката за настава: кои новини се воведени во
организирањето и во изведувањето на наставата; во колкава мерка е исполнето
вкупното наставно време; колкав е општиот успех на наставата во училиштето во
споредба со изминатите години како и во споредба со други училишта кои работат
во слични дидактички услови; кои показатели можат да се презентираат заради
објаснување на причините за констатираните неповолни состојби и резултати во
наставата; посебно постигнати високи резултати од наставници, како и лоша
работа на наставници и др.
Од другите активности на Наставничкиот совет уште се:
-

договор за успешно отпочнувавње со работа на новата учебна година;

-

насоки за одржување на првите родителски средби;

-

насоки за успешно привршување на првото тримесечие од наставната година;
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-

анализа на успехот на учениците, анализа на редовноста, причини и преземени
мерки за надминување на слабостите по секое тримесечие и полугодие како и
по завршувањето на учебната година;

-

изрекувањето на педагошките мерки како и анализа на преземените активности
од страна на класните раководители, советот на паралелката, педагошката
служба;

-

насоки за успешно завршување на првото полугодие и крајот на учебната
година;

-

насоки и календар за работа за успешно спроведување на поправните и
завршните испити со паралелките од завршните степени;

-

насоки и календар за работа за успешно спроведување на подготвителната
настава за поправните и завршните испити;

-

разгледување на уписната политика на училиштето како и утврдување на
критериуми за упис на учениците во училиштето.

Програма за работа на Наставничкиот совет на училишето
-

Организација на работата за месец август (пријавување и полагање на
поправни испити и завршен испит);

-

утврдување на резултатите од поправната испитна сесија;

-

запишување на ученици во и година;

-

формирање на паралелки, распределба на работни обврски, часови, класно
раководство и други задолженија;

-

потребен наставен кадар за реализација на наставата, технолошки вишок
(кадровски потреби);

-

разгледување на предлог годишната програма за работа на училиштето;

-

организација на слободните активности и задолженија;

-

избор на секретари на активи (доопремување и обновување со наставни
средства);
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-

планирање и програмирање на наставно-воспитната дејност;

-

годишни планови и програми за реализација на воспитно-образовната работа;

-

планови и програми за воннаставна работа;

-

разгледување молби и приговори од ученици и родители;

-

одбележување на 8-ми Септември-денот на прогласување на самостојноста на
Република Македонија.

-

назначување комисии од наставничкиот совет.

август-септември
-

организирање на сите видови слободни активности;

-

одбележување на 11 Октомври, денот на востанието во Република Македонија;

-

реализација на програмите на стручните активи;

-

осврт кон работата на ученичката организација;

-

одбележување на патрониот празник на училиштето - 5-ти Ноември, со пригодна
програма;

-

организирање и реализирање на поправна испитна сесија;

-

класификационен период за анализа на успехот на учениците, реализација на
програмата во првото тримесечие;

-

организирање на дополнителна и додатна настава.

октомври-ноември
-

следење и вреднување на работата и успехот на учениците;

-

дополнителна и додатна настава (тешкотии во реализацијата);

-

работна дисциплина-основни форми за односот на учениците кон обврските и
имотот;

-

редовноста на учениците во наставата;

-

организирање и реализирање на поправна испитна сесија;
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-

оргагнизирање на прослава на новогодишни празници.

декември
-

организирање и реализирање на класни совети за прво полугодие;

-

анализи, извештаи за работата во првото полугодие (комисии, активи);

-

анализа за реализацијата на годишната програма за работа;

-

организирање и реализирање на поправна испитна сесија;

-

стручно усовршување на наставниците.

јануари
-

усвојување на извештајот (анализа на успехот и резултатите од првото
полугодие, со предлог мерки);

-

осврт кон работата на стручните активи, слободните активности, дополнителна
и додатна настава
февруари

-

анализа на работата на ученичката организација;

-

дополнителна и додатна настава;

-

редовноста на учениците во наставата;

-

одбележување на Денот на екологија - 21 март.
март

-

организирање и реализирање на класни совети;

-

одбележување на Денот на полнолетството - 22 април;

-

организирање и реализирање на поправна испитна сесија;

-

организирање еднодневни стручни екскурзии со посета на објекти.
април
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-

Подготовка на завршен испит;

-

формирање на испитен одбор и комисии за завршен испит;

-

класни совети за учениците од завршните години;

-

формирање на комисии за упис на ученици;

-

организирање на феријална практика;

-

одбележување на 24 мај-Денот на сесловенските просветители.
мај

-

завршни активности на учениците;

-

поправна испитна сесија за учениците од четврта година;

-

реализирање на завршниот испит и делење на свидетелства;

-

класни совети за учениците од прва, втора и трета година;

-

делење свидетелства;

-

продолжителна настава;

-

поправна испитна сесија за учениците од прва, втора и трета година;

-

запишување на ученици во прва година;

-

извештај за остварувањето на годишната програма за работа.
јуни

-

подготовка за почеток на новата учебна година;

-

организирање и реализирање на поправната испитна сесија;

-

подготовка за планирање на работата на новата учебна година.

Наставнички совет на година
Советот на годината, односно советот на струката како реализатор на
воспитно-образовната работа во паралелките, поаѓа од основните претпоставки за
водење на ефикасен воспитно-образовен процес.
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Планирањето на воспитно-образовната работа на советот на годината,
односно советот на струката се структурирани во следните порачја:
1. Планирање, реализација и анализа на реализацијата на:
-

редовната,

-

дополнителната,

-

додатната,

-

изборната и

-

факултативната настава,

-

планираните посети, стручни екскурзии.

2. Следење, анализирање и вреднување на постигнувањата на учениците:
-

анализирање на собраните податоци од дијагностичкото, формативното и
сумативното оценување на учениците,

-

следење на постигнувањата во воспитно-образовната работа,

-

анализирање на јавноста во оценувањето и информирањето на
учениците,

-

анализа на воспоставените и користените методи, постапки и техники за
проверување на постигнувањата на учениците.

3. Планирање, реализирање и анализа на посебна педагошка работа и помош на
учениците.
-

откривање на учениците на кои им треба посебна педагошка помош,

-

осознавање за социо-емоционалниот развој на учениците,

-

анализа на работната дисциплина и поволната социјална клима во
паралелките,

-

анализа на воспоставените односи на доверба
наставниците и учениците и меѓу самите ученици,

-

откривање и разрешување на конфликти меѓу паралелките,

-

организирање на потребна педагошка помош,

и

соработка

меѓу

4. Соработка со родителите
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-

планирање и реализирање на родителски средби,

-

планирање, реализација и анализа на информираноста на родителите за
развојот и напредокот на учениците,

-

анализа на воспоставената комуникација со родителите на учениците,

-

анализа на сознанијата добиени од воспоставената комуникација со
родителите на учениците.

5. Соработка со Советот на паралелките и Наставничкиот совет на училиштето
-

согледување од анализите на советите на годината, струката,

-

предлози за изрекување на педагошки мерки на учениците,

-

презентација и анализа на преземените активности и постигнати резултати
од работата на советите на паралелките.

Го сочинуваат наставниците кои изведуваат настава во таа година и стручни
соработници.
Посебно се грижи за следните проблеми: колкав процент од вкупното
наставно време што е предвидено за односната година е исполнето со наставна
работа; колку редовно е посетувана наставата од страна на учениците; што е
преземено за надминување на слабостите и недостатоците во текот на наставната
работа; на што се должи евентуално нискиот општ успех; кои се покарактеристични
недостатоци во оценувањето; какви ефекти се постигнати со дополнителната и
додатната настава и др.

Наставнички совет на паралелка
Го сочинуваат наставниците кои изведуваат настава во таа паралелка и
стручните соработници. Посебно се грижи за следните проблеми: колку редовно е
посетувана наставата од страна на учениците; проблеми во паралелката; што е
преземено за надминување на слабостите и недостатоците во текот на наставната
работа; на што се должи општиот успех во паралелката; недостатоци во
оценувањето; состојбата во поглед на одделни аспекти од воспитната работа со
учениците; какви ефекти се постигнати со дополнителната и додатната настава;
што е постигнато во откривањето и помагањето на талентираните ученици и сл.
1. Планирање, реализација и анализа на реализацијата на:
-

редовната,
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-

дополнителната,

-

додатната,

-

изборната,

-

факултативната настава,

-

планираните посети, стручни екскурзии на паралелката.

2. Следење, анализирање и вреднување на постигнувањата на учениците во
паралелката.
-

анализирање на прибраните податоци од дијагностичкото, формативното и
сумативното оценување на учениците,

-

следење на постигнувањата на учениците од паралелката во воспитнообразовната работа,

-

анализирање на јавноста во оценувањето и информирањето на учениците од
паралелката,

3. Планирање, реализирање и анализа на посебна педагошка работа и помош на
учениците.
-

откривање на учениците на кои им треба посебна педагошка помош,

-

осознавање за социо-емоционалниот развој на учениците,

-

анализа на работната дисциплина и поволната социјална клима во паралелката,

-

анализа на воспоставените односи на доверба и соработка меѓу наставниците и
учениците и меѓу самите ученици,

-

откривање и разрешување на кофликтите во паралелката,

-

организирање на потребна педагошко-психолошка помош.

4. Соработка со родителите
-

планирање и реализирање на родителски средби,

-

планирање, реализација и анализа на информираноста на родителите за
развојот и напредокот на учениците,

-

анализа на воспоставената комуникација со родителите на учениците,

-

анализа на сознанијата добиени од воспоставената комуникација со родителите
на учениците.
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5. Соработка на Советот на паралелката со Наставничкиот совет на училиштето
-

согледувања од анализите на Советот на паралелката,

-

предлози за изрекување на педагошки мерки на учениците,

-

презентација и анализа на преземените активности и постигнати резултати од
работата на советите на паралелките.

Педагошки совет
Педагошкиот совет на училиштето е стручен орган кој го сочинуваат
раководителите на стручните активи, директорот, педагогот и психологот на
училиштето.
Има за задача :
-

да ја проучува можноста за рационализирање на организацијата
изведувањето на наставата и воннаставните активности во училиштето;

и

-

да ја проучува можноста и динамиката на воведување на нови облици, методи и
средства во наставниот процес,

-

ја разгледува методологијата и инструментите за вреднување на работата на
училиштето,

-

ја утврдува методологијата за програмирање на работата на училиштето и
планирањето на работата на наставниците и сл.

Стручни работници
Учествуваат во планирањето, програмирањето, организирањето и
следењето на воспитно-образовната работа. Советодавна работа со наставници,
ученици и родители; работа на иновации и аналитичко-истражувачка работа,
работи во стручни органи и тела, учествуваат во стручното усовршување на
наставниците, соработуваат со стручни институции, заводи и др.

Раководител на паралелка
Се грижи за реализација на наставата по сите предмети што се застапени во
наставниот план, успехот, редовноста и однесувањето на учениците, редовноста
на одржување на наставата, посетувањето на наставата од учениците,
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проверувањето и оценувањето на учениците, соработката со родителите и др. Тој
се грижи за регулирањето на изостаноците на учениците, одобрува отсуство од
настава еден ден, пофалува и наградува ученици, ја води класната
администрација, ги пишува ученичките книшки и свидетелства, соработува со
Советот на родителите на паралелката и ври други работи од својот делокруг.
Обврските на раководителот на паралелката произлегуваат од неговиот
статус и административно-техничките обврски кои тој како раководител на
паралелката ги има.
Животот и работата во паралелката, како и следењето на напредокот на
учениците од таа паралелка е работна обврска на секој раководител на паралелка.
Тој треба со своите умеења, постапки и однесување да создаде работна клима,
клима на доверба, заемно почитување, клима која го потпомага и олеснува
воспитувањето и поучувањето на секој ученик од паралелката. Тој треба да
иницира иподдржува рефлексивна комуникација со учениците, со родителите на
учениците, со наставниците кои одржуваат настава во неговата паралелка и сите
вработени во колективот и заинтересирани струки во училиштето. Колку
наставникот ги практикува сите овие негови обврски, колку добро ги познава
учениците од неговата паралелка, како го следи развојот на учениците од неговата
паралелка и колку навремено ги информира родителите на тие ученици, може да
се согледа преку работата на советите на паралелката. и индикатори кои ја
одразуваат работата на раководителот на паралелката се:
-

-

следење на напредокот на учениците од паралелката чиј раководител е;
интерес за поттикнување, помагање, насочување и директна партиципација во
организирање на разни активности на учениците од паралелката (ученичката
заедница);
давање помош (индивидуална или групна) во разрешување на лични или групни
проблеми и тешкотии;
давање помош и разрешување на конфликти;
иницирање на соработка со наставниците кои изведуваат настава во
паралелката:ученик-ученик, ученик-наставник, паралелка-наставник;
иницирање координирање на соработка со родителите на учениците;
редовно и уредно водење на задолжителна педагошка евиденција и
документација.

План за работа на класните раководители
Планот за работа на класниот час ќе ја изготви секој класен раководител
според програмата од проектот за „Животни вештини“ и според потребите на
паралелката.
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Следење и унапредување на воспитно-образовната работа
Составен дел на воспитно-образовната работа во училиштето е
перманентната грижа за подобрување на квалитетот на севкупната работа врз
основа на следење, проучување и анализирање на сите активности во училиштето.
Тоа подразбира:
воведување форми, методи и облици на организација на работата кои во
училиштето или во други училишта дале позитивни резултати;
- внесување современи облици на организација на работата;
- унапредување на односот меѓу наставниците и учениците;
- користење современи наставни средства;
- внесување на нови форми и методи во наставата и учењето (програмирана
настава, проблемска настава, индивидуализирана настава, работа во групи и
сл.)
Основа за унапредување на воспитно-образовната работа е нејзиното
следење и вреднување. Училиштето, поаѓајќи од внатрешните и надворешните
услови во кои работи, ќе ги проценува своите постигнувања во однос на нивото во
претходниот период, во однос на другите училишта со исти струки и слични услови,
во однос на постигнувањата на ниво на Републиката.
-

Предмет на вреднувањето е севкупната воспитно-образовна работа во
училиштето (постигнатите резултати во наставата и воннаставните активности;
стручно-педагошката работа на наставниците; стручните соработници и
раководителите; унапредувањето и иновирањето на воспитно-образовната работа;
педагошката организираност на училиштето и др.)
Носители на активностите за следење и унапредување на воспитнообразовната работа се сите вработени во училиштето, а ќе се реализира низ
индивидуална работа, работа на стручните тела (наставнички колегиум, колегиум
на паралелка, стручен колегиум, стручен актив и други стручни органи (комисии,
служби и сл.).
Во оние паралелки каде што се постигнуваат послаби резултати, на
состаноците на стручните тела систематски ќе се анализираат причините за
слабиот успех и ќе се преземаат конкретни мерки и активности за подобрување на
успехот. На планирањето и подготовката на наставата а особено на организацијата
и реализацијата на наставата кај секој наставник кој работи со тие паралелки ќе се
посвети посебно внимание. ќе се доразработи методиката на организирање и
реализирање на дополнителната настава со секој актив и со секој наставник
поединечно.
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Наставниците ќе бидат ангажирани во усовршувањето на методите и
инструментите за следење, проверување и оценување на учениците и што повеќе
да го афирмираат принципот на објективност и јавност во оценувањето.
Посебно место ќе заземе увидот во наставата онаму каде што се
постигнуваат слаби резултати.

Комисии (одговорни наставници за учебната 2020/2021 год.)
1.Училишна заедница
Мелита Станковиќ, Фатмире Балажи, Емилија Јовановска, Јасминка Бошева
2. Младинска ораганизација
Павловски Стево; Сулејмани Манушаќе
3. Комисија за прослава и одбележувања
Одговорен наставник-координатор: Павловски Стево; и активите по: македонски и
албански јазик; спорт и спортски активности; странски јазици; ликовна и музичка
уметност.
4. Комисија за преглед на педагошка документација
За стручно образование: Бошева Јасминка; Трајан Трајановски; Лида Трајковска,
Тесним Етеми и Ндерим Муслији.
За гимназиско образование: Митковска Нада; Слободанка Киселовска.
5. Одговорен за матурска вечер и табло
Директорот на училиштето; помошниците директори; класните раководители на
завршните години.
6. Комисија за организирање стручни екскурзии
директорот на училиштето; помошниците директори; стручна служба, класните
раководители; координатори за организација и реализација.
7. Комисија за постсредно образование
Соња Стефановска, Урим Мејзини, Емилија Димитрова
9. Централна комисија за упис на ученици
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Атина Томовска, претседател, Тесни Етеми, Јасминка Бошева, Лидија Салом
(родител, уч.одбор), Владимир Пинзовски (уч. одбор)
10. Централна комисија за државна матура, завршна и училишна матура
Атина Томовска, Тесним Етеми, Слободанка Киселовска, Елизабета Басекиќ,
Фатмире Балажи, Феми Јусуфи, Лида Трајковска, Јасминка Бошева.

Куќен ред на училиштето
Според Законот за средно образование и воспитание, како и Статутот на
Училиштето, учениците имаат права кои ги остваруваат преку наставата и другите
облици на воспитно-образовна работа, а истовремено имаат и обврски коишто
треба да ги исполнуваат и почитуваат.
Работата во Училиштето се одвива според куќен ред кој го утврдува
Училишниот одбор.
1.
Училиштето работи во две смени. Првата смена е од 8.00-13.45 часот,
а втората смена е од 13.45-19.30 часот.
2.
Учениците доаѓаат на настава и на други облици на воспитнообразовна работа најдоцна пет минути пред почетокот на наставата или другите
облици на воспитно-образовна работа. Главниот влез се затвора во 07.50, односно
13.50 часот.
3.
По завршувањето на наставата учениците ја напуштаат училишната
зграда, освен во случај на воннаставна активност или работа во ученичките
организации.
4.

На учениците им се забранува минување низ службениот влез.

5.
Сите потреби од административен карактер учениците ги остваруваат
исклучиво преку класните раководители (потврди, ученички легитимации, уверенија
и сл.)
6.
Ученик кој од оправдани причини ќе задоцни на настава до пет минути,
предметниот наставник е должен да го прими на часот, да евидентира во
дневникот дека задоцнил, а класниот раководител да го регулира изостанувањето.
Подолго изостанување од часовите нема да се толерира, односно на ученикот
нема да му биде дозволено да влезе на часот.
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7.
Учениците се должни пристојно да се облекуваат, за да не се
издвојуваат од средината и да не го привлекуваат вниманието на другите ученици
во наставата (куси пантолони, обетки, куси маици и сл.)
8.
Во случај кога наставник од било која причина не е на часот, потребно
е дежурниот ученик да му се обрати на раководителот за настава, заради
регулирање на часот.
9.
Додека трае часот, забрането е шетање низ ходниците за да не се
наруши текот на наставата.
10.
За време на наставата, во училишната зграда мора да има потребна
работна атмосфера.
11.
Најстрого се забранува групно бегање од часовите. Изгубените часови
мора да се надополнат, а на учениците ќе им бидат изречени соодветни педагошки
мерки.
12.
Во училишната зграда се забранува пушење, како и носење и
конзумирање на алкохол.
13.
Должност на сите ученици е културно и домаќински да се однесуваат
кон училишниот имот, а тоа значи да се одржува хигиена и да се чуваат и
одржуваат кабинетите, училишниот инвентар, инсталациите и сл. Секоја направена
штета ќе се надокнадува.
14.
тоа значи:

Најдоследно да се почитува правилникот за употреба на учебниците, а

-

На почетокот на учебната година, сите ученици ќе добијат комплет бесплатни
учебници.

-

Учениците не смеат да ги оштетуваат учебниците, да потцртуваат или да
означуваат одделни делови од текстот во учебникот.

-

По завршувањето на наставната година, учениците се должни да ги вратат
учебниците неоштетени, освен учебните помагала (работни тетратки, вежбанки
и сл.).

-

Учениците кои се упатени на поправен испит, комплетот учебници го враќаат по
завршување на учебната година, освен учебните помагала (работни тетратки,
вежбанки и сл.).

-

Ако ученикот не го врати комплетот на учебници или го врати оштетен, неговиот
родител односно старател ќе ја надомести вредноста на комплетот на учебници
во висина од 70%.
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-

Секој ученик, во моментот на добивање на комплетот бесплатни учебници ќе
добие и список на нумерирани книги што ги содржи комплетот, упатство за
нивно користење, за одговорност при оштетување, уништување или губење на
учебникот.

-

Степенот на оштетување на учебниците ќе го утврдува комисија формирана од
страна на директорот.

15.
Најдоследно да
компјутерите, а тоа значи:

се

почитува

правилникот

за

користење

на

-

Ученикот кој на час намерно или од невнимание му предизвика штета на
училиштето, должен е истата да ја надомести.

-

Доколку ученикот од невнимание или со намера оштети компјутер додека е на
настава, должен е истата да ја надомести.

-

Ако повеќе ученици предизвикаат штета на компјутерите, секој е одговорен за
делот на штетата што ја предизвикал.

-

Доколку ученикот украде или предизвика штета на компјутерите надвор од
наставата или време на одмор, должен е штетата да ја надомести.

-

Доколку сторителот не е познат, а штетата на компјутерите е направена во
кабинет за време на настава, учениците од класот се должни колективно да ја
надоместат штетата.

-

Ако утврдувањето на висината на штетата би предизвикало несразмерни
трошоци за учениците, обесштетувањето може да се определи во паушален
износ.

16.
Посебно место во животот и работата на учениците во училишната
зграда треба да зазема развивањето на еколошката свест и чувањето на работната
средина во која учениците минуваат поголем дел од денот.
17.
Забрането е користење на мобилен телефон за време на наставата и
истиот мора да биде исклучен.
18.

Изостанувањето од настава, ученикот го оправдува на класниот час.

19.
Учениците во училиштето кои се истакнуваат со својата работа, успех
и поведение, ќе бидат пофалени и наградени.
Пофалбите, дипломите и наградите ќе се доделуваат на крајот на
наставната година.
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Кодекс на професори
За однесување на наставниците и стручните соработници
Основни норми и начела
Определувајќи се за професијата просветен работник наставникот и
стручниот соработник треба да има јасна слика за својата положба и улога во
училиштето и општеството, за да ги знае своите правила и одговорности и
разноликоста на задачите, да биде флексибилна личност кој ќе знае да работи со
поединци и група, да се прилагодува на новите барања и да го користи сето свое
професионално знаење и умеење.
Во својата професионална работа наставникот односно стручниот работник
се обврзува:
-

својата професија да ја врши совесно, одговорно и хумано;

-

воспитанието и образованието да му претставува највисокимператив во
неговото
-

професионално однесување;

-

да ја чува честа и благородните традиции на професијата просветен
работник;

-

при вршење на својата професија работа не смее да прави
дискриминација заоснована на пол, националност, раса, возраст и
општествено - економска положба;

-

да ја почитува личноста на своите ученици, нивните родители и своите
колеги.

Професионалниот лик на наставникот, односно стручниот работник и
струката
Наставникот, односно стручниот работник треба:
➢ да биде високо стручен за работата што ја врши и да има визија
за неа;
➢ да има современа, општо - етичка и општо - културна изразеност
и педагошкиосет;
210
Годишна програма 2020/2021

СГГУГС „Здравко Цветковски“

➢ постојано да се ангажира за што поквалитетно и поефикасно
планирање иреализирање на наставата со коректност,
сигурност,
одговорност
и
прецизност,објективност
и
непристрасност, начелност и доследност во своето однесување;
➢ да ги почитува законските одредби и одлуките на органите во
училиштето ипошироко;
➢ секогаш и секаде да внимава на својот јазик кој треба да е
литературен, јасен,достапен и достоинствен;
➢ секогаш да служи за пример со својот изглед, однесување и да
гради култура иестетски навики кај своите ученици;
➢ да внимава на својот морален лик;
➢ да има одговорен однос према средствата и условите во кои
или со кои јареализира својата дејност;
➢ својата работа во образовната дејност да не ја злоупотребува за
лична корист, пришто не смее да прифаќа подароци, бесплатни
услуги или награди кои можат да јадоведат во прашање
неговата
автономност,
професионалност,
кредибилитет
идостоинство;
➢ да биде личност во која може да се има доверба со нејзината
непосредност авторитативност, колегијалност, тактичност,
хуманост и разбирање на другите и која јво училиштето и
пошироката средина има углед како работник и човек;
➢ постојано да работи на своето стручно и педагошко
усовршување, прекукористење на стручна литература, посета и
активно учество на семинари разменана искуства со колеги и др.
Секој наставник како за определената област, застапник на определена
наука во училиштето и пошироката заедница и одговорен за создавање на
интелектуален потенцијал и етичка ориентација треба:
Севкупниот свој потенцијал и ангажман да го мобилизира за афирмација на
својот предмет, преку развивање на чуство за збогатеност со нови сознанија кај
учениците и предизвикување почит кон предметот кај колегите, родителите и
пошироката јавност.
Да го популаризира својот предмет и надвор од училиштето преку учество во:
➢ јавни трибини, пишување статии, стручни трудови, книги и сл.
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➢ да има критички однос спрема ненаучните теории, идеи и
идеологии како испрема носителите на истите;
➢ да иницира и да се ангажира во развојни и други проучувања и
проекти воучилиштето и надвор од него.
Наставникот и часот
Извршувајќи ја својата работа наставникот:
➢ треба навреме да го започне часот;
➢ треба редовно да го евидентира часот како и отсутните ученици;
➢ да нема пореметување на планираната работа на часот со
соопштенија, разговори и посети;
➢ добро да го планира секој наставен час за да овозможи
позитивна
поттикнувачка,опуштена
и
срдечна
работна
атмосфера и ангажирање на сите ученици запостигнување на
максимум од зацртаната цел до крајот на часот;
➢ часот треба да го изведува според современата наставна
технологија, со умешновклучување и водење на учениците,
квалитетно поучување и рационалнаорганизација на наставата.
Наставникот, односно стручниот работник и ученикот
Наставникот односно стручниот работник, спрема учениците се однесува како
кон субјект и соработници со примена на постапки кои се во духот на современите
педагошки норми, при што:
➢ ја почитува личноста на секој ученик;
➢ професионално и чесно се однесува кон секој ученик и е
праведен и хуман,објективен и непристрасен, одмерен и
доследен без оглед на возраста, полот,верата, националноста,
расата и општествено - економската положба;
➢ со учениците да избегнува стил на комуницирање и појави
недолични запрофесијата што ја обавува;
➢ верува дека секој ученик може да научи и должен е на секој
ученик тоа да му гоовозможи;
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➢ не смее да има догматски пристап кон наставните содржини и
секогаш да јапоттикнува и негува самостојноста, критичноста и
индивидуалноста на ученикотпреку методи и активна настава;
➢ да ги познава стиловите на учење и оспособува учениците за
самостојно учење;
➢ го учи ученикот
постигнувања;

како

да

ги

самооценува

сопствените

➢ го оценува реално знаењето на ученикот со изградени
критериуми при што сетруди да го открие степенот на знаењето
на ученикот, а не да бара празниниодносно незнаење и притоа
редовно да го информира ученикот;
➢ бара ученикот навремено и квалитетно да ги извршува своите
задачи и тоаредовно;
➢ не смее да ги омаловажува и навредува учениците;
➢ со
учениците
не
смее
да
пројавува
агресивност,
нетолерантност, желба задоминација, плашливост, апатичност,
депресивност, некомуникативност, болнасамоувереност, болна
амбициозност и сл.;
➢ никогаш да не го казнува ученикот телесно, не го малтретира
психички и не сеслужи со плашење, уцена, заканување и други
форми на негативно однесување;
➢ избира и води воннаставни активности во кои се смета за
најинвентивен и прекукои ќе им овозможи на учениците да ги
задоволат своите интереси и да гиразвиваат своите таленти;
➢ ги познава социјално - економските и другите услови во кои
учениците живеат иучат;
➢ должен е редовно да им помага на учениците кои заостануваат
во совладување нанаставата;
➢ бара од учениците уредно, пристојно и дисциплинирано да се
однесуваат , а насекој вид девијантно однесување, реагира со
укажување;
➢ должен е да го сослуша секој ученик кога ќе му се обрати за
совет или помош ворешавање на лични проблеми или да му
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помогне или да го упати на стручна помошкај компетентни лица
во или надвор од училиштето;
➢ во работата со учениците не ги искажува своите политички
уверувања иопределувања и не дозволува пропагирање на било
какви тесно политичкиидеологии;
➢ со личен пример и со средства се бори против причинителите на
болести одзависност и другите негативни појави, дрогата
алкохолот, пушењето, криминалот идр;
➢ меѓу учениците постојано гради однос на другарство и
меѓусебно разбирање,соработка и почитување;

Меѓусебен однос на наставниците и стручните соработници
За ефикасно воспитно образовно формирање на учениците како и во интерес
наугледот и достоинството на професијата и училиштето, наставникот е должен да
сегрижи и да придонесува за градење и развивање на позитивни
професионалнокоректни односи со своите колеги, при што:
➢ должен е да го почитува секој свој колега врз основа на
другарство, искреност иотвореност со што се обезбедува услов
за креативност и конструктивна работа;
➢ меѓусебната соработка ја темели врз заемно договарање,
разменување наискуство, одлучност и совесно и ефикасно
извршување на договорените задачи;
➢ во комуникацијата со учениците, родителите и со други лица ја
цени стручноста идостоинството на своите колеги и се
воздржува од изнесување на слабостите иозборување;
➢ во личен разговор или на стручен состанок, добронамерно и без
тенденциозностукажува на слабостите на своите колеги со што
ги штити угледот на професијата иучилиштето;
➢ ги почитува и спроведува ставовите и одлуките на мнозинството
изградени врзслободна и јавна расправа;
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➢ солидарен е со својот колега особено кога станува збор за
решавање на социјалнии здравствени проблеми;
➢ им помага на младите наставници при решавање на проблеми
пренесувајќи им госвоето педагошко и стручно искуство и
знаење.

Наставникот односно стручниот соработник и училиштето
Наставникот и стручниот работник, додека се наоѓа во училиштето е на
должност цело време и насекадепри што се обврзува:
➢ да го почитува работното време и траењето на наставниот час;
➢ активно да учествува во реализацијата на сите планирани и
програмирани задачина стручните органи и тела;
➢ да се грижи за целиот училишен простор и имот посебно за
кабинетот во којизведува настава;
➢ да ги почитува и да се придржува на правилата од куќниот ред
на училиштето.

Наставникот односно стручниот работник и општествената заедница
Во современите демократски и плурални услови наставникот, односно
стручниот работник се раководи исклучиво од установите и законските определби
при што:
-

-

-

-

целосно и безрезервно ја прифаќа оштествено-демократската реалност и
ориентација на Република Македонија како самостојна и независна
држава и како заедничка татковина на сите нејзини граѓани;
мора да биде лојален граѓанин на Република Македонија, да го чува
нејзиниот углед и авторитет, да се грижи за нејсиниот просперитет,
интегритет и сувереност и да придонесува за формирање на учениците
во духот на заедничкиот и конструктивен живот независно од
националната, верската и друга припадност;
се придржува кон меѓународните стандарди, договори и конвенции за
слободите и правата на човекот, а особено Конвенцијата на ООН за
правата на детето;
има право и должност да се залага и да се бори за достоинството и
професријата просветен работник;
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-

-

се залага и се бори за достојна материјална положба на образовните
институции со цел да се обезбеди нивно нормално функционирање како
основен услов за квалитетно организирање на едукативниот процес;
се залага и се бори за соодветен материјален статус на професијата и
нагарадувањето на неговата работа што ќе му овозможи целосно да се
просвети на квалиатетно, стручно и одговорно извршување на неговите
работни задачи.

Завршни одредби
Секој наставник односно стручен работник се обврзува да го почитува и
спроведува овој кодекс.
За непочитување и непридржување на кодексот одговорен е прекршителот
лично.
Забелешка
Со овој кодекс се опфатени основните барања и начела што го определуваат
професионално - етичкото однесување на наставниците. Овие барања и начела
можат да се дополнуваат, прошируваат и усовршуваат.

Програма за работа на училишна заедница (УЗ)
Programi për punen e Bashkesise se shkolles(BSH)
Координатори на УЗ: Станковиќ Мелита-наставник; Фатмире Балажинаставник; Емилија Јовановска-наставник и Јасминка Бошева-педагог.
KordinatoreeBSH: StankoviqMelita - mesimdhenes; Fatmire Balazi-mesimdhenes; Emilija
Jovanovska- mesimdhenes JasminkaBosheva -pedagog.

Активности-Aktivitete

Избор на претставници
на класна заедница
(претседател заменик
претседател) од

Време на
реализацијаKoha e realizimit
Трета недела
од септември

Одговорни лицаPersonat
pergjegjës
Класни
раководители

Одговорни
ученициNxenësit pergjegjës
Цела паралелка
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рамките на класните
заедници
Java e tretë e
Zgjedhja e përfaqsuesve shtatorit
te bashkësisë së
klases(kryetarnenkryetar)
ne suaza te bashkesisve
te klases
Избор на
претседателство на УЗ,
Zgjedhje e kryesise se
BSH.
Запознавање на
учениците од прва
година со активностите
и работата на УЗ,
Njohtimi i nxenesve te
vitit te pare me aktivitetet
dhe punene e BSH

Крај на
септември

Fundi i shtatorit

Kujdestarët e
klasave

Координатори на
УЗ
Kordinatorët e BSH
Раководители на
настава
Udhëheqesit e
mesimit

E tërë paralelja

Претседателство
на УЗ

Kryesia e BSH.

Директор
Drejtori
Совет на
родители
Këshilli i prindërve

План и консултации за
планираните екскурзии,
Plani dhe konsultimi në
lidhje me ekskurzionet.

Училишен одбор
Këshilli i shkollës

Тековни прашања
Pyetje ne rrjedhshmeri.
Разговор за
реализацијата на
екскурзиите и
проблеми во врска со
екскурзиите – доколку
ги има,Bisede reth
realizimit te
ekskurzioneve dhe
problemet reth
ekskurzionet poqese do
te realizohet .

Трета недела
на октомври

Java e trete e
tetorit

Координатори на
УЗ
Koordinatoret e
BSH.

Претседателство
на УЗ
Kryesia e BSH

Наставнчки совет
Keshilli i paraleles
Совет на
родители
Keshilli i prinderve

Планирање на
активности околу
патронатот на
училиштето.
Planifikimi i aktiviteteve
per patronatin e shkolles.
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Разговор за
постигнатиот успех од
првото тромесечие,
Bisede reth suksesit te
aritur ne tremujorin e
pare.

Четврта недела
на ноември
Java e trete e
nentorit

Координатори на
УЗ

Koordinatorer e
BSH.

Пополнување на
извештај за проблеми
со кои се соочиле во
текот на овој период,
Plotësimi i raportit
për problemet me të cilat
kanë hasur nxënësit
Планирање на
претстојните
активности –
новогодишна програма,
хепенинзи,
хуманитарни
активности
Planifikimi i aktiviteteve
tjera-programi per vitin e
ri ,hepening, dhe
aktivitete humanitare

Подготовка за екстерно
тестирање за
завршните години
Pregaditja e testimit
ektern e viteve
perfundimtare
Сумирање на успехот и
изостаноците од прво
полугодие,
Grumbullimi i suksesit
dhe mungesave të

Втора недела
на декември
Java e dyte e
dhjetorit

Почеток на
второ
полугодие јануари
Fillimi i
gjysemvjetorit te
dyte -janar
Втора недела
на февруари
Java e dytë e

shkurtit

Координатори на
УЗ ( во соработка
со класните
раководители и
тимот за
реализација на
новогодишна
програма)
Koordinatoret e
BSH(ne
bashkpunim me
kujdestarët e
klasave dhe ekipi i
realizimit te
programit per vitin e
ri)
Совет на
родители
Keshilli i prinderve
Координатори на
УЗ
Koordinatorë të
BSH
Координатори на
УЗ
Koordinatorë të

Претседателство
на УЗ во соработка
со останатите
ученици на
класната заедница
Kryesia e BSH ne
bashkpunim me
nxenesit e tjere te
bashkesise se
shkolles

Претседателство
на УЗ во соработка
со останатите
ученици на
класната заедница
Kryesia e BSH ne
bashkpunim me
nxënësit tjerë të
bashkësise se
klasës

Претседателство
на УЗ на
завршните години
Kryesia e BSH e
viteve
përfundimtare
Претседателство
на УЗ
Kryesia e BSH

BSH
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gjysëmvjetorit të parë.
Тековни прашања
Pyetje në rrjedhshmëri
Подготовка за матурска
вечер (избор на фото
студио, бенд и хотел за
прослава),
Pregaditja e mbrëmjes

së maturës(zgjedhja e
foto studio ,bendi dhe
hoteli për festim .

Втора недела
на март
Java e dytë e

muajit mars

Подготовка за државна
матура (косултации
околу проектните
задачи) Përgaditja e

maturës shtetërore
(konsultim reth detyrës
projektuese)
Разговор за
постигнатиот успех од
второ тромесечие,
Bisede per suksesin e
aritur ne tremujorin e
dyte

Координатори на
УЗ
Koordinatoret e
BSH.
Раководители на
настава
Udheheqesit e
mesimit
Директор
Drejtori
Совет на
родители
Keshilli i prinderve

Претседателство
на УЗ на
завршните години
во соработка со
останатите
ученици на
класната заедница
Kryesia e BSH se
shkoles e viteve
perfundimtare ne
bashkpunim me
nxenësit e tjerë

Училишен одбор
Keshilli i skollës

Прва недела на
април

Координатори на
УЗ
Koordinatorët e

Претседателство
на УЗ
Kryesia e BSH

BSH

Запознавање со
Java e pare e
изборните предмети за muajit prill
втора година,
Njohtimi me lendet
zgjedhore për vitin e dytë

Раководители на
настава
Udhëheqësit e

BSH.

Запознавање со
изборните пакети за
трета година
Njohtimi me lëndët
zgjedhore të vitit të tretë.
Пополнување на
извештај за проблеми
со кои се соочиле во
текот на овој период
Plotësimi i raportit për
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problemet me të cilat
janë hasur nxënësit
Подготовка за екстерно
тестирање за
учениците од I, II и III
година,
Pregaditje per testim
ekstern per nx. e vitit te
I,II,III.
Подготовка за државна
матура, училишна
матура и завршен
испит
Pregaditja e nx. per
maturë
shteterore,maturë
shkollore dhe provim
perfundimtar.

Прва или втора
недела на мај

Java e parë apo
e dytë e muajit
maj

Координатори на
УЗ

Претседателство
на УЗ
Kryesia e BSH

Koordinator të BSH

Програмата на УЗ може да се надополнува и менува во текот на учебната
година во зависност од потребите и барањата на учениците и
училиштето.ProgramiiBSHmundtëplotësohetdhetendryshohetvarësishtnganevojatdhekë
rkesatenxënësvedheshkollës .
Еко одборот заедно со Програмата за работа по извршените промени ќе
бидат приложени како анекс на Годишната програма.
Еко кодекс
1.Во природата не оставај ништо освен трагите од твоите стапала.
2.Капката вода е незаменлива,но за жал е ограничена.
3.Животот зависи од водата ,а се зависи од нас.
4.Енергијата ни бега да ја заштедиме треба.
5.Заштеди енергија Заштеди пари.Зачувај ја животната средина.
6.Штеди енергија,сочувај ги ресурсите и планетата Земја.
7.Да го рециклираме отпадот за мајката земја полесно да дише.
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8.Кој рециклира,тој профитира.
9.Очекувам еден ден човекот кога ќе ја погледне природата да поцрвени од срам.
10.Чувај ја природата, таа ќе ти врати.
11.Менувај се себеси за да ја промениш околината.

Акциски планови

Проект „За безбеден град“
Училиштето СГГУ на ГС „Здравко Цветковски“- Скопје се залага училишната
заедница да биде заедница каде сите ќе се чувствуваат добредојдени, безбедни и
среќни, ќе можат да учат и да се развиваат. Насилството се одразува на овие наши
заложби, и прави да не се чувствуваме безбедно и среќно. Нашето училиште
сериозно го третира проблемот на безбедноста.
Училиштето има изработено програма за справување со насилството.
Цели на програмата
•
•

•
•
•
•

да се развива безбедносна етика во училиштето;
да се гарантира дека сите вработени, ученици и родители/старатели знаат
односно идентификуваат што е насилно однесување, и да овозможат
безбедна и хармонична средина;
да се развиваат активности кои ќе го спречуваат насилното однесување;
да се зголеми безбедноста во училиштето.
негување на ненасилна комуникација;
едукација за безбедност преку предавања, дебати и работилници;
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•
•
•
•

јасни правила кои сите ги знаат и разбираат;
применување на медијација за разрешување на конфликти и реализација на
обуки на ученици за врсничка медијација;
мапирање и развивање на мрежа на поддршка со релевантни институции и
организации;
Вклучување на родителите во донесувањето одлуки за воспоставување на
сите мерки на безбедност;

Ресурси кои ги вложува училиштето во создавање на атмосфера на
ненасилство
•
•
•
•
•
•

човечки ресурси-должности на персоналот, обука и стручна подршка;
организирање на настани за промовирање на безбедни и заштитени училишни
средини или позитивна училишна клима;
документација за евидентирање и следење на насилното однесување;
простории за состаноци на тимовите за подршка.
Училиште: СГГУ на ГС „Здравко Цветковски“
Лидер на тимот Бошева Јасминка; Трајковска Лида

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРИЛОГ 1. ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН

Во учебната 2019/2020 година, редовните заеднички часови ќе се реализираат со четири
пара паралелки од прва, втора и трета година стручно образование, кои околу 50 % од
наставната програма ќе ја реализираат како заеднички редовни часови.

Напреден резултат 1:
Зголемени заеднички училишни активности

1.1

Опис на активноста

Одговорн
и
институци
и

Време
нска
рамка

Индикатори

Ресурси

Поддршка
и следење

Зголемени

Училиште

тековн

Поголемо

Човечки

Училишен
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.

воннаставни
активности:
•

то

о

Макетарство

Воннаставната
активност ќе ја
сочинуваат најмалку
две групи од ученици
од различен етнички
состав. Секоја група ќе
биде составена од
еднаков број ученици
од различен етнички
состав ( мак. и алб.), а
истата ќе ја водат по
еден наставник од
јазикот на кој учат
учениците.
•

дружење на
учениците од
различен
наставен
јазик.
Инструменти:
Извештаи,
записници,
прашалници,
Анкети

ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани
активности
за проектот
МИО
Материјални
ресурси:
Простор во
училиштето,
нагледни
средства,
потрошен
материјал.

одбор
Совет на
родители
Директор
СИТ
Наставниц
и
Ученици

Училишен хор

Во мешан состав ( мак.
и алб.)
•

Училишна
заедница

Ја сочинуваат ученици
од секој клас ( мак и
алб.) по двајца
претставници
•

Училишен
весник

Ќе содржи активности
во училиштето и ќе
биде пишуван на
македонски јазик и
албански јазик.

1.2
.

Зголемени заеднички
заеднички активности
во редовната настава:

Училиште
то

тековн
о

Запознавање
и поголемо
дружење на
учениците и
за време на

Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани

МОН
Град
Скопје
ОБСЕ,
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•

часовите.

Практична
настава

Инструменти:

Со посета на објекти,
при што содржините ќе
бидат објаснувани на
двата јазици
наизменично со
парафразирање.
•

Извештаи,
записници,
прашалници,
анкети
кратки видеа
презентации

Спорт и
спортски
активности

активности
за проектот
МИО
Материјални
ресурси:
Простор во
училиштето,
нагледни
средства,
потрошен
материјал

Сите активности на
часот ќе се
реализираат со
формирање на групи
од мешан состав.
Содржините ќе бидат
објаснувани на јазикот
на другиот со
парафразирање.

УСАИД,
ЦСОО,
Училишен
одбор
Совет на
родители
Директор
СИТ
Наставниц
и
Родители
Ученици

Напреден резултат 2:
Подобрено изучување на јазиците на припадниците на заедниците

Опис на активноста

2.1
.

Во склоп на редовната
настава и
воннаставните
активности учениците
ќе се запознаат и со

Одговорн
и
институци
и

Училиште
то

Време
нска
рамка

Индикатори

Ресурси

тековн
о

Познавање на
потребни
термини и
зборови на
јазикот на

Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за

Поддршка
и следење
СИТ,
училиштет
о,
наставници
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јазикот на другиот.
•

•

Спорт и
спортски
активности и
практична
настава како
дел од
редовната
настава, сите
содржини кои се
изучуваат ќе
бидат кажани на
двата јазика, на
тој начин
учениците ќе се
запознаваат и
ќе ги учат
термините и на
другиот јазик.

другиот.
Инструменти:
Извештаи,
записници,
анкети, кратки
видеа,
презентации

реализирани
активности
за проектот
МИО

родители
ученици

Материјални
ресурси:
Простор во
училиштето,
компјутер,
интернет,
нагледни
средства,
потрошен
материјал

хор

Ќе се обработуваат
песни на двата јазика
или на некој терет јазик
( при што истата ќе
биде преведена и на
двата јазика). При
изведувањето секој
учесник во хорот ќе
биде запознаен со
јазикот на другиот.
•

Макетарство

Бидејќи групите ќе
бидат со мешан
етнички состав,
материјалите кои ќе се
употребуваат ќе бидат
изучени и на другиот
јазик.
•

Училишната
зедница
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Ја сочинуваат сите
ученици од училиштето
кое е со мешан етнички
состав. Состаноците ќе
бидат водени и на
двата јазика.

Напреден резултат 4:
Подобрена училишна клима за меѓуетничка интеграција

Опис на активноста

Одговорн
и
институци
и

Време
нска
рамка

Индикатори

Ресурси

Поддршка
и следење

Добра
училишна
клима

Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани
активности
за проектот
МИО

СИТ,

Сензибилизиран
наставно- стручен

4.1
.

Кадар со
искуство во
реализација на МИО
активностите. Како
резултат на
долгогодишната
вклученост во МИО
проектот како модел
училиште, најголемиот
дел имаат поминато
обука за реализација
на истиот.
Кадар со
разбирање за
потребите на другиот.

Училиште
то

тековн
о

Инструменти:
Извештаи,
записници,
прашалници,
анкети

училиштет
о,
наставници

Материјални
ресурси:
Простор во
училиштето,
потрошен
материјал

Обука за
останатите кои досега
не биле вклучени
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Подобрени вештини
за органите на
управување и
раководење:

•

4.2
.

•

Сите чинители
во
управувањето и
раководењето
на училиштето
имаат поминато
обука со цел
добра
реализација на
МИО проектот

Успешно
реализирање
на МИО
проектот
Училиште
то

тековн
о

Обука ( за оние
кои немаат
посетувано, но и
за сите останати
) за подобра
реализација на
МИО проектот

УО и СР е со мешан
етнички состав.
Со посетување на
обука за МИО, ќе се
зголеми интересот за
подобро
функционирање.

Извештаи,
записници,
прашалници,
анкети

Функционални
училишни одбори(УО)
и совети на родители
(СР):

4.3
.

Инструменти:

Успешно
реализирање
на МИО
проектот
Училиште
то

тековн
о

Инструменти:
Извештаи,
записници,
прашалници,
анкети

Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани
активности
за проектот
МИО

МОН
Град
Скопје
ОБСЕ,
УСАИД,
ЦСОО,

Материјални
ресурси:
Простор,
компјутер,
потрошен
материјал

училишен
одбор

Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани
активности
за проектот
МИО,
ученици

МОН

Материјални
ресурси:
потрошен
материјал

совет на
родители

совет на
родители

Град
Скопје
ОБСЕ,
УСАИД,
ЦСОО,
училишен
одбор
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Напреден резултат 5:
Подобрена соработка на институциите на локално и централно ниво

Опис на активноста

5.1
.

Посета во дом за
стари лица/болни деца

Одговорн
и
институци
и

Училиште
то

Време
нска
рамка

септем
ви- мај

Индикатори

Учениците се
поттикнати и
насочени
практично да
ги
применуваат
научените
лекции од
МИО
активностите

Одбележување на
патронен празник на
училиштето

5.2
.

Истиот ќе се
одбележува со
запазување и
почитување на јазикот
на другиот, на тој
начин што при
настапот на хорот и
сите останати точки ќе
биде застапен и јазикот
на другиот.

Училиште
то

ноемвр
и

Учениците се
поттикнати и
насочени
практично да
ги
применуваат
научените
лекции од
МИО
активностите

На патрониот

Ресурси

Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани
активности
за проектот
МИО

Поддршка
и следење

училиште,
СИТ
наставници
,
ученици

Материјални
ресурси:
Превоз до
местото

локалната
заедница

Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани
активности
за проектот
МИО

Училиште,
СИТ

Материјални
ресурси:
Простор во
училиштето,
копмјутер,
нагледни
средства,
потрошен

Институции
од локално
и
централно
ниво

Наставниц
и
Ученици
локалната
заедница
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празник ќе бидат
поканети и
претставници од
институциите на
локално и централно
ниво

Новогодишна
претстава
5.3
.

Со точки во кои
ќе биде застапен и
јазикот на другиот

материјал

Училиште
то

декемв
ри

Учениците се
поттикнати и
насочени
практично да
ги
применуваат
научените
лекции од
МИО
активностите

Еко акција

5.4
.

Група ученици со
мешан етнички состав
заедно организираат и
реализираат еколошка
активност – садење на
дрвја, цвеќиња ( во
училишниот двор или
во соработка со други
институции, во Градот
или општината )
предавање на
еколошка тема.

Училиште
то

септем
вримај

Дружење на
учениците за
подобра еко
средина

Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани
активности
за проектот
МИО
Материјални
ресурси:
Простор во
училиштето,
компјутер,
нагледни
средства,
потрошен
материјал
Човечки
ресурси:
Обучени
наставници
за
реализирани
активности
за проектот
МИО
Материјални
ресурси:
Простор во
училиштето,
компјутер,
нагледни
средства,

Училиште,
СИТ,наста
вници,
ученици
локалната
заедница
Институции
од локално
и
централно
ниво

Училиште,
СИТ,наста
вници,
ученици
локалната
заедница
Институции
од локално
и
централно
ниво
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потрошен
материјал,
садници
Координатори на МИО:
Мелита Станковиќ
Арљинда Османи
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Акциски план „Кариерно советување“
Активности
Промоција
на Кариерен
центар
Работилница
со ученици

Работилница
со родители

Работилница
со ученици
Отворен ден
за
презентација
на
факултетите

Цел

Целна група
(учесници)
Информирање за
Ученици,
улогата, и услугите кариерни
што се нудат во
советници и
КЦ
стручна служба
Запознавање со
Ученици,
програмата на
кариерни
кариерните
советници и
советници,
стручна служба
можност и
отвореност за
индивидуално
советување,
значењето на
кариерната
ориентација
Подигање на
Родители,
свест,
кариерни
обезбедување, на советници и
поддршка,
стручна служба
соработка и
согласност за
понатамошна
работа со нивните
деца
Изработка и
Ученици,
толкување на тест кариерни
на интереси и тест советници и
на вредности
стручна служба
Запознавање со
Ученици,
профили и насоки кариерни
и идни професии
советници,
кои ги нуди секој
стручна служба
факултет
и раководство

Број на
учесници
Сите
ученици

Време на
реализација
февтуари

15-20

10-15.03.

15-20

17-21.03

15-20

24-28.03

матуранти

мај
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ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НАГОДИШНАТА
ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО
Датум на изработка: август 2020 година

Одговорно лице: директор, Атина Томовска
Носители на изработката:
Атина Томовска
Тесним Етеми
Слободанка Киселовска
Лида Трајковска
Јасминка Бошева
Нада Митковска
Учесници во изработката:
Секратарите на активи
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ОДОБРУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
СРЕДНОТО ГРАДЕЖНО-ГИМНАЗИСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
„ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“

Стандардот на Годишната програма за работа на училиштето го одобри:
Училишниот одбор,
со решение бр. ___________, од _________ 20 __ г.

Училишен одбор
Претседател,
_______________________
Силва Таневска

ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

Датум на започнување 01.09.2020 година
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Завршна одредба
Оваa програма влегува во сила со денот на донесувањето.

Број ______________

СОВЕТ НА ГРАД СКПЈЕ

________________2020 година

KЁSH LLI I QYTETIT TË SHKUPIT
ПРЕТСЕДАТЕЛ, KRYETAR,

Скопје

Љубица Јанчева Ljubica Janceva
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