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1. Основни податоци за училиштето

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

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

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

армирач-специјалист,

бетонирец-асфалтер-специјалист,

градежен

керамичар-

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

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

здобивање знаења, умеења и навики;

-

развивање на интересите, способностите и творештвото кај младите;

-

воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење ;

-

воспитување за демократичност,

толерантност,

конструктивност,

креативност,

трпеливост и меѓусебно разбирање;
-

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

-

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

-

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

-

подготвеност за доживотно учење.
Посебни цели и задачи

-

опремување на училиштето со современи наставни средства;

-

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

-

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

-

активна улога на учениците во наставата;

-

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

-

подобри интерперсонални односи;

-

подобра соработка со родителите;

-

подобрување на редовноста на наставниците и учениците.
Развојни цели

-

поголема соработка со социјалните партнери;

-

употреба на компјутерската опрема во училиштето;

-

посета и учество на саеми за градежништво;

-

опремување на работилниците и лабораториите;

-

доопремување на училниците и кабинетите;

-

зголемена соработка меѓу активите во наставните и воннаставните активности;

-

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

-

зголемена активност во хуманитарните случувања;

-

зголемена комуникација и соработка со родителите;

-

зголемена активност за меѓуетничка толеранција и соработка;

-

подобрување на стекнатиот статус на ЕКО училиште, итн.
3. Организација на работата на училиштето
3.1. Материјално-техничка подготовка
На распространетост од околу 10 000 м2 нашето училиште е едно од најголемите
во Македонија.
Училни и простории за настава
Во нашето училиште наставата се одвива во 35 училни кои секоја година се
молеросуваат и средуваат, се доoремуваат со нови клупи и столчиња и се овозможува
пријатен престој на учениците.
Освен училните, во училиштето има:
- 3 цртални со специјални коси клупи и други потребни нагледни средства;
- пет кабинети за реализација на настава по информатика и AutoCAD, од кои четири
се опремени со СМАРТ табли за интерактивно учење;
- Две простории со најсовремена опрема (медијална и конференциска сала) за
интерактивни предавања, и др.
- библиотека и читална;
- 3 работилница;
- 2 фискултурни сали; покриен терен за фудбал; мини отворен спортски терен со
трим патека, терен за ѓуле;
- Десет кабинети на наставници се опремени со 11 компјутери и 10 принтери.
Секоја година се доопремуваат работилниците за практична настава и се
набавуваат потребните материјали за работа;

За поголема ефикасност и покренување на интеракцијата на наставата овозможено е
обновување и дополнување во училиштето со нагледни средства. Во рамките на СКИЛС
проектот училиштето е доопремено со:

Р.бр.

Опрема
Софтвер AUTOCAD за едукативни цели

Количина
1

1.
2.

Софтвер TOWER

3.
4.

Софтвер ARHICAD
Табли за техничко цртање

20

Ласерски уред за премерување на внатрешни простории (за етаж)

2

1
1

5.
6.
7.

Геодетски инструменти – дигитални нивелири со соодветни нивелмански
летви
Геодетски мини призми

8.

Рачни ленти
Маси за изработување на макети

9.
Паноа за презентација на цртежи и слики
10.
Интерактивна табла со проектор и софтвер
11.
Песонален компјутер со монитор и оперативен систем
12.
Мултимедиа проектор

1
2
3
20
20
3
20
3

13.
Печатар

1

Лаптоп компјутери

3

Скенер

1

Платно за проекции

3

14.
15.
16.
17.
Мултифункциски уред (печатар/фотокопир/скенер)
18.
Дигитална камера

1
1

19.

Ова полугодие се реализирани неколку градежни зафати како и доопремување и
оплеменување на училишните простории.
-

Обновен е видео надзорот во цело училиште;

-

Поставено е Смарт- дигително ѕвонче;

-

30 училници се доопремени и целосно ставени во функција за онлајн настава;

-

Во холот на училиштето поставена се 16 информативни табли;

-

Променети се вратите на: службен влез, работилница за монтер за сува градба,
проектанско биро и по кабинетите на наставниците;

-

Завршени молеро-фарбарски зафати во ходниците и скалишниот простор во старо
крило, како и во ходниците на работилниците;

-

Фарбани се бетонските подлоги на кои се ставени клупи наменети за одмор на
учениците;

-

Променето е осветлувањето во надворешната сала;

-

Целосно е променет подот и реновирани се соблекувалните во внатрешната сала;

-

Чистење на олуци и фасадно стакло;

-

Санирани се дотраените цевки на цела мрежа за парно греење;

-

Отпочната е реконструкција на под, плафон, стакла, врати, столарија и молерофарбарски зафати на две училни и библиотека.

Други простории во училиштето

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

Вид (намена) на просторија

Број

на

Површина во м2

простории
1.

Просторија на директорот

1

34,35

2

Просторија на пом.директор

1

17,23

3

Просторија на пом.директор

1

16,41

4

Просторија на рак.за настава

1

16,49

5

Наставничка просторија

1

87,92

6

Просторија на педагог и психолог

1

16,48

7

Просторија на дефектолог

1

14,22

8

Медијална училна

1

60

9

Kариерен центар

1

60

10

Конференциска сала

1

118

ВКУПНО

9

441,1

Други простории

Бр.

Вид (намена) на просторија

Број на

Површина во м2

простории
1.

Просторија за секретар

1

16,88

2.

Просторија за книговодител и

1

16,67

благајна
3.

Просторија за архива

1

34,35

4.

Просторија

1

60

за

архивски

материјали
5

Кабинети на професори

12

240

6.

Магацин

3

77

7.

Скали

4

50

8.

Ходници

9

810

9.

Санитарни јазли

20

52,58

10

Скривница

1

103

11

Работилници

2

185

ВКУПНО

43

1645,48

Дворни површини
бр.

Вид дворна површина

Број на простории

Површина во м2

1.

Спортски терени

2

320

2.

Училишен парк

1

1000

3.

Бетонски патеки

10

220

ВКУПНО

13

1540

