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1. ВОВЕД

Годишната програма за воспитно-образовна работа на СМУГС “Д-р Панче Караѓозов “ Скопје (во натамошниот текст Училиштето), е изготвена врз основа на:
- анализата на состојбата и проблемите во остварувањето на воспитно-образовната
дејност во минатата учебна година;
- програмските обврски содржани во постојните и новите наставни планови и програми
за средно образование
Во услови на пандемија предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 програмските
основи ќе се темелат и на следните документи:
- Концепт за развивање систем на далечинско учење.
-Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за
реализација на воспитно образовниот процес во учебната 2021/2022 година
- План и протоколи за одржување на наставата во учебната 2021/2022 година
- Насоки за изведување на практична обука и учење преку работа во учебната
2021/2022 година за време на пандемија предизвикана од коронавирусот КОВИД-19
При подготвувањето на Програмата земени се предвид предлозите, мислењата и
заклучоците што се усвоени од стручните органи за воспитно-образовната работа на
Училиштето која беше реализирана во минатата учебна година. Имајќи ги предвид истакнатите
согледувања, со програмирањето на воспитно-образовната работа ќе се настојува да се
обезбеди такво организирање и изведување на наставата и другата воспитно-образовна
работа од дејноста и другото работење на Училиштето, со што ќе се придонесе во
надминувањето на слабостите и недостатоците пројавени во минатата учебна година.
При изготвувањето на Програмата за работа на Училиштето, а особено при
утврдувањето на конкретните обврски и задачи што се содржани во неа се имаа предвид
неколку суштински определби:
- целокупната воспитно-образовна дејност на Училиштето да се сфати во функција за
подобрување на успехот по сите наставни предмети;
- да се постигне висок степен на педагошко следење, раководење и насочување на сите
подрачја од воспитно-образовната дејност, како и поконкретно педагошко ангажирање на
целокупниот воспитно-образовен кадар во Училиштето;
- да се посвети посебно внимание на дидактичко-методската подготовка на
наставниците за поуспешно реализирање на наставните планови и програми;
- стручно оспособување во кабинети по вежби и практични бази (забни ординации и
заботехнички лаборатории; здравствени установи со секундарна и терциерна дејност, аптеки и
галенски лаборатории, биохемиски и микробиолошки лаборатории)
- програми од областа на воспитниот процес за работа на класните часови.
Документи врз кои се заснова:
− Законот за средно образование ( Сл.весник на РМ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02,
40/03,
42/03,
67/04,
55
/05,
113/05,
35/06,
30/07,
49/07,81/2008,92/2008,33/2010,116/2010,156/2010.18/2011,15/2011,06/2012,100/2012
и
24/2013),
Закон
за
работни
односи
(Сл.весник
на
РМ
бр.62/2005,106/2008,161/2008,114/2009,130/2009,50/2010,52/2010,124/2010,47/2011,11/20
12,39/2012,13/2013 и 25/2013),
Закон за јавни набавки (Сл.весник на РМ
бр.136/2007,130/2008,97/2010,53/2011,185/2011 и 15/2013), Закон за организација и
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−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

работа
на
органите
на
државната
управа
(Сл.весник
на
РМ
бр.58/2000,44/2002,82/2008,167/2010 и 51/2013) и други закони (Законите се достапни
на следните веб страни: www.pravo.org.mk ; www.eduligje.mk;
www.eduzakoni.mk;
www.slvesnik.com.mk )
Под-законски и интерни акти (Статут, деловници за работа на органите, правилници )
Наставните
планови
и
програми
(http://www.bro.gov.mk/?q=sredno-obrazovanie,
http://www.csoo.edu.mk)
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, од само-евалвација, програма за развој, извештај од
екстерно оценување, извештаи за финасиското работење на училиштето, записници).
Концепт за развивање систем за образование од далечина во основните и средните
училишта во Република Северна Македонија.
Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за
реализација на воспитно образовната процес во учебната 2021/2022 година .
План и протоколи за одржување нанаставата во учебната 2021/2022 година.
Насоки за изведување на практична обука и учење преку работа во учебната 2021/2022
година за време на пандемија предизвикана од коронавирусот КОВИД-19

2. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО
2.1. Општи податоци за училиштето .
Име на училиштето
адреса, општина, место
телефон
фах
е-маил
основано од
верификација- број на актот
година на верификација
јазик на кој се изведува наставата
година на изградба
тип на градба
површина на објектот
површина на училшниот двор
површина на спортски терени и
игралишта
училиштето работи во смена
начин на загревање на училиштето
број на паралелки
број на смени
Статус на екo-училиште (зелено

СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“
ул.50- Дивизија 2 А, општина Центар, Скопје
02-3120187
02-3120326
dsmupancekaragjozov@yahoo.com
Град Скопје
акт бр. 11-137/3 од Министерство за
образование и наука
07/03/07
македонски и албански наставен јазик
1972
Тврда градба
7.078 м2
9.655 м2
400 м2
Да
централно градско греење
72
две смени
/
5

знаме, сребрено знаме или бронзено
ниво)
Датум на добиен статус

/

2.2. Просторни услови за работа на училиштето
вкупен број на училишни згради
број на подрачни училишта
бруто површина
нето површина
број на спортски терени
број на катови
број на училници
број на помошни простории
училишна библиотека
начин на загревање на училиштето
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Нема
7.078 м²
3.855 м 2
1
2
39
4
1
централно градско греење

Училиштето располага со вкупно корисна површина од 7.078 м². Секоја година перманентно
за време на летниот период Управата под раководство на директорот врши санација и
реновирање на училишниот објект со цел непречено и успешно започнување на учебната
година. При тоа приоритет е дезинфекција на училишниот простор (училници, холови и
ходници), како и влезот на училишната зграда. Исто така се врши расчистување и средување
на училишниот двор. На влезот на училиштето поставени се рефлектори со вградени сензори
за движење, заради поголема безбедност.
Во рамките на Програмата за подобрување условите за работа во средните училишта,
Град Скопје година овозможи да се извршат повеќе градежни зафати: замена на прозорците
на училиштето. замена на две лантерни во училишниот хол, адаптација на тоалет за ученици
со посебни потреби, варосување на училници и училнишни холови, корекција на дигестори во
кабинети за практична настава, целосно реновирање на училниците и кабинетите, обнова на
влезните холови со облога од епиксидна смола. Во холот на влезот кај лабораториите на
отсекот забни техниќари целосно е пренаменета нефукционална жардиниера во простор за
седење, за одржување работилници и одмор на учениците.
За на подобрување на безбедноста во училиштето поставувен е видео надзор во
училишниот двор и во холовите на училиштето.
Теоретскиот дел од наставата се изведува во училиници и кабинети за општообразовни
и општо стручни предмети.
Во училиштето има лаборатории за теоретска и практична настава за тесно стручните
предмети: кабинети за нега на болен, кабинет за фармакогнозија и ботаника, галенска
лабораторија, лаборатории со дигестори, лабораторија за микробиологија и паразитологија,
биохемиска лабораторија, лабораторија за клиничка хемија и 2 лаборатории за забна техника.
Училиштето располага со следните простории:
- 23 училница
- 3 мали училници кои се користат за работа во групи
- 7 лаборатории
- 6 кабинети
(28 училници и 12 кабинети)
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Училиштето располага со библиотека, модерно опремена фискултурна сала, како и
современи надворешни спортски терени.
За сместување и исхрана на учениците од внатрешноста на Републиката во рамките на
училиштето перзистира ученички дом, со капацитет од 105 места.
Училиштето соработува со институции од секундарна и терциерна здравствена заштита
како и едукативно-здравствена дејност за реализација на дел од практичната настава.

2.3. Mатеријално-технички услови
Вкупната квадратура на училиштето изнесува 7.078 м² од кои 3.855 м ² директно се
користат за настава.
Со цел обновувње на училишниот инвентар континуирано се набавува нов училишен мебел
(училишни клупи и столчиња) кои одговарааат на ергономските карактеристики на учениците.
Во рамките на расположливите финансиски средства обезбедени како блок дотации од
Буџетот на Град Скопје, како и средствата стекнати по основ на сопствени приходи на
училиштето спроведени се постапки за набавка на стоки, услуги и работи во функција на
подобрување на материјално-техничките услови за работа и учење меѓу кои:
- дезинфекција, дезинсекција и дератизација на објектот
- набавка на потрошен материјал, опрема и нагледни средства во функција на у
- напредување и осовременување на наставата
- набавка на ИКТ опрема.
- промена на дел од електричната инсталација
- комплетно реновирање на учиниците со нови врати, прозори, подови, завеси, училишен
мебел, во рамки на Програмата на Град Скопје за градежни зафати на средните
училишта
- поставен видео надзор, согласно Законот за заштита на приватност, за подобрување
на безбедноста на училишниот објект
- комплетно ренивирана Наставничка канцеларија
- комплетно реновирање и партерно уредување на училишниот двор
- комплетна обнова на влезните холови со облога од епиксидна смола
- посатвени клима уреди во повеќе училници
- покриеност со интернет мрежа .
Со оглед на фактот дека ова е стручно училиште, мора да се нагласи дека наставата по
стручните предмети е речеси целосно опфатена со неопходните наставни средства пред се во
рамките на практичната настава. За подобрување на нагледноста на наставниот процес
набавени се модели на човеково тело, раце за апликација за интравенска апликација,
микромотори, прецизни ваги, водено купатило и др.
2.3.1. Наставни средства, помагала и дидактички материјали
Училиштето располага со голем број на компјутери, дел од нив се користат активно во
наставата, како со физичко присуство, така и во услови на учење на далечина, додека дел од
наставниот кадар ги користат во секојдневните административни обврски.
Во насока на успешно користење на оваа информатичка технологија во училиштето е
овозможена интернет конекција. Наставниците можат да ја користат за потребите на наставата
за користење на образовната платформа, завосно од епидемиолшката сосотојба за учебната
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2021-2022 година. За потребите на училиштето инсталиран е електронски софтвер за
евиденција на редовни и вонредни ученици, изработка на извештаи, сведителства и дипломи.
2.3.2. Материјално техничка опременост по образовни профили
Наставата по стручни предмети на образовните профили медицинска-сестра техничар,
физиотерапавтски техничар и се изведува во:
- четири кабинети за нега на болен опремени како реална болничка соба (кревет,
наткасна, столче, санитарен материјал, медицински колички, паравански платна,
апарати за притисок, стетоскопи и стерилизатори за инструменти), потрошен
материјал и инструменти за изведба на различни медицински манипулации, фантом
кукли, глутеуси за интрамускулни инјекции и фантом на горен екстремитет за
интравенозни интервенции, постери, мулажи и други нагледни средства
- за потребите на практичната настава во кабинетите и надвор од нив во
училиштето има магацински простор во кој се чуваат со потрошен медицински
материјал и нагледни средства, хемикалии и друг прибор.
- институции од здравствена дејност (бази за практична настава).
Наставата по стручни предмети на образовниот профил забен техничар во училиштето се
изведува во:
− училиштето во две лаборатории за забна техника кои се опремени со полир
мотори, сепаратори,
хидраулични преси, микромотори, ивомат, пескари,
компресор, ротакс, печки, порцеланска печка, сушара, фрез апарат, апарат за
електролитичко полирање, паралелометар, кастомати, рачна преса и графоскоп.
− гипс сала опремена со гипс тример, вакум мешалка за гипс и други потребни
инструменти и апаратура.
− стоматолошката ординација на училиштето е опремена со три стоматолошки
столици, рентген апарат, стерилизатори, хелио апарат и ултразвучен апарат.
− за потребите на практичната настава во лабораториите во училиштето има
магацински простор во кој се чуваат потрошен материјал, хемикалии, нагледни
средства и друг прибор.
− институции од здравствена дејност (бази за практична настава).
Наставата по стручни предмети на образовниот профил фармацевтски лабораториски
техничар во училиштето се изведува во:
- кабинет за фармацевтска технологија: официна, материјалка и посебна просторија за
миење на прибор за работа; импровизирана галенска лабораторија со апарати за
дестилација на вода, асептична комора, електронски ваги и други инструменти и
апарати потребни за изработка на галенски препарати
- 2 лаборатории за квантитативна и квалитативна анализа со дигестори,
- кабинет за фармакогнозија и ботаника опремен со импозантна збирка висококвалитетен
хербариски и фитотерапевтски материјал и колекција на трајни микроскопски препарати
од сите лековити растенија кои се изучуваат
- за потребите на практичната настава во лабораториите и аптеката, во училиштето има
магацински простор во кој се чуваат со микроскопи, хемикалии, стаклен и друг прибор).
- институции од фармацевтска дејност (бази за практична настава).
Наставата по стручни предмети на образовниот профил медицински лабораториски
техничар во училиштето се изведува во:
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- лабораторија за микробиологија и паразитологија опремена со лабораториска
стакларија, прибор за земање биолошки и друг матерјал, готови препарати, фрижидер,
постери и други нагледни средства.
- биохемиска лабораторија опремена со дигестор, центрифуга, топлотна бања, решо,
колориметар, стакларски прибор и сите потребни хемикалии
- лабораторија за клиничка биохемија опремена со современи микроскопи, фантом
подлактици за вежбање земање крв од вена, колориметар, стакларски и друг прибор,
како и потребни реагенси
- помошна просторија за подговување на потребните реагенси, опрема.
- за потребите на практичната настава во лабораториите и аптеката, во училиштето има
магацински простор во кој се чуваат со микроскопи, хемикалии, стаклен и друг прибор.
- на практични бази во институции кои обавуваат здравствена дејност.
Во училиштето покрај кабинети, училници и лаборатории, фискултурна сала, библиотека,
функционираат и простории во кои се сместени Кариерен центар , простории за наставници и
ненаставен кадар и други простории (магацини и сл.)
Свечената сала на училиштето е простор кој е опремен со соврена аудио-визуелна опрема, а
се користи од страна на учениците и вработените за едукативни презентации и промоции од
областа на здравствната струка, образовната дејност, како и за остварување на меѓународна
соработка.
2.3.3. Финансиски ресурси
Средствата за финансирање на училиштето се обезбедуваат од Буџетот на Република
Македонија.
Средствата од Буџетот , Градот Скопје ги распределува по пат на блок дотации и
наменски дотации на средните училишта за обезбедување на реализација на воспитнообразовниот процес, во согласност со утврдените стандарди и нормативи.
Позиции за користење на финансиските средства се :
- плата
- комунални услуги
- материјални трошоци
- трошоци за одржување
- капитални инвестиции
Училиштето стекнува средства и по основ на сопствени приходи од давање образовни услуги,
на вонредни ученици, спроведување на проекти за образование на возрасни, издавање под
закуп на делови од училишната зграда и други основи утврдени со закон.
Средствата стекнати по основ на сопствени приходи се наменети за унапредување,
осовременување и развој на дејноста на училиштето.
Училиштето располага со средства кои благодарение на доброто менаџирање ги заштедува
на топлинската енергија, за што е добитник на Благодарница и Плакета за еколошко и
домаќинско работење од Јавното претпријатие. На овој начин се применуваат принципите и
интенциите за енергетска ефикасност кои се заложби на целокупната општествена заедница.
Во рамките на бесплатното образование Градот Скопје во соработка со училиштето кое
врши дистрибуција обезбедува бесплатни возни билети за сите ученици .
МАПА НА ЛОКАЦИЈА
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2.4.

Структура на училиштето
1.
2.
3.
4.
5.

Членови на училишен одбор
(име и презиме)
Членови на совет на родители
(име и презиме)

Нина Кнаггс
Енфале Исмаили
Весна Атанасовка
Ацо Ѓорѓиевски
?

Весна Богдановска Мирческа
Маја Димоска
Илириан Садику
Вера Тодорова
Бесим Рамадани
Андреј Илиев
Менка Трепалковска
Гордана Ѓорѓиевска
Шаќир Брава
Соња Илиевска Гоџирова
Блерим Синани
Валентина Трајкосвка
Актив на наставници по:
1. општествено -хуманитарна група предмети,
2. природна група предмети
3. фармацевтска група предмети,
4. медицинска група предмети,
5. стоматолошка група предмети
6. спорт и спорски активности
7. стручни наставници по практична настава

Стручни активи

Наставнички Совет
(број на наставен кадар)
Членови на ученичка заедница
(број на ученици)
Членови на еко-одбор (број)

138
74
(2410)
16

2.5. Наставен и ненаставен кадар
Етничка и полова структура на вработените
вкупно
Број на вработени
Број на наставен
кадар
Број на стручни
соработници
Административни
работници
Техничка служба
Директор

Македонци

Албанци

Турци

Роми

други

м

ж

м

м

1

м

Ж

м

ж

163

16

85

28

27

1

135

11

66

28

26

1

1

4

3

3
12
1

6
4
17
1

ж

ж
5
3

1

1

1
1

10

2.5.1.Степен на образование на вработени
Образование
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Останато

Број на вработени
138
3
8
16

2.5.2.Старосна структура на вработени
Години
20-30
31-40
41-50
51-60
61 - пензија
Деница Козовска Михајловсла
Славица Танчева
Анета Црвчевска Димовска
Павлина Митевска
Анета Николовска Стефановска
Владанчо Ристовски
Васка Дојчиновска
Татјана Христовска Качоровска
Даниела Јовановска
Шпреса Исмаили
Шериф Селими
Рамиз Љута
Шкендеје Јетиши
Катерина Анчева
Бети Силјаноска Дрнков
Марија Петреска
Благој Гонов
Елизабета А. Владимировска
Ивана Радинска
Славица Ѓурческа
Менсур Али
Илми Ковачи
Флорент Рустеми
Ајсел Абази
Ивица Весов
Флорим Селмани
Билјана латински
Сузана Јовановска Рајковчевска
Александар Ѓорѓиевски
Весна Качаниклиќ
Валентина Радуловиќ
Филип Оџаклиески
Валдет Шабани

Број на вработени
6
47
46
53
11
Македонски јазик и лит
Македонски јазик и лит
Македонски јазик и лит
Македонски јазик и лит
Македонски јазик и лит
Македонски јазик и лит
Македонски јазик и лит
Македонски јазик и лит
Македонски јазик и лит
Албански јазик и лит
Албански јазик и лит
Албански јазик и лит
Албански јазик и лит
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Латински јазик
Латински јазик
Латински јазик
Спорт и спорт. акт.
Спорт и спорт. акт.
Спорт и спорт. акт.
Спорт и спорт. акт.
Спорт и спорт. акт.
Спорт и спорт. акт.

kozovskamihailovskadenica@yahoo.com

cacka555556@gmail.com
anecrv@gmail.com
pavlina.mitevska@yahoo.com
anestefanoska@yahoo.com
vlatkoristovski99@yahoo.com
vdojcinoska@yahoo.com
lunarna2001@yahoo.com
daniela_jovanovska72@yahoo.com
shpr555esa@hotmail.com
selimi.serif@yahoo.com
ramiz.l@hotmail.com
shkendije.j@yahoo.com
ktaneska@yahoo.com
bsiljanoska@gmail.com
teachermarija@hotmail.com
blagojgonov@gmail.com
betivladimirovska@yahoo.com
ivanajaneva@gmail.com
prof.gjurcheska@hotmail.com
ali.mensur@yahoo.com
profi_81@hotmail.com
florent_sk@hotmail.com
dmbuc.aabazi@gmail.com
ivesov@yahoo.com
floro-18@hotmail.com
piruetasuze@hotmail.com
alexdelfini@gmail.com
vesna.kacaniklik@hotmail.com
radulovik_valentina@yahoo.com
filipodzakliski@yahoo.com
valdet.shabani@yahoo.com
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Енвер Исмаили
Генти Кадри
Лидија Лепчевска
Валентина Стаменковиќ
Кенан Исени
Даниел Лазаревски
Ардиана Исени ?
Марина Јовановска
Мируше Рамети
Марија Јанакиевска
Благојче Ѓорчевски
Ацо Ѓорѓиевски
Индер Дестани
Никола Стојаноски
Лидија Лазаревска
Фатима Мимишевска
Лидија Пшенко
Катарина Ристовски
Сермедије Бериша
Јесир Хоџа
Милошевска Александра
Чингоска Жана
Андреева Остојиќ Андријана
Салиу Артан
Валмира Бакали Морина
Саше Унчевски
Бериша Шабан
Бајрами Берат
Цветкоска Мирјана
Филиповски Маја
Игњатовиќ Весна
Талески Петре
Трајановска Соња
Диневска Анита
Динева Василка
Јаковчевска Јасмина
Исмаили Енфале
Флореша Села
Стојанка Ристовска
Биљана Стефановска
Захир Селими
Ринора Беќири
Билјана Стаменковиќ
Емилија Бошковска-

Спорт и спорт. акт.
Спорт и спорт. акт.
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Психологија
Псхологија
Психологија
Биснис
Бизнис
Бизнис
Граѓанско образование
Граѓанско образование
Граѓанско образование
Музичка култура
Ликовна уметност
Ликовна уметност
Музичка култура
Стомотолошки
предмети
Стомотолошки
предмети
Стомотолошки
предмети
Стомотолошки
предмети
Стомотолошки
предмети
Стомотолошки
предмети
ЗТ практична настава
ЗТ практична настава
ЗТ практична настава
ЗТ практична настава
ЗТ практична настава
ЗТ практична настава
Фармацвтски предмети
Фармацвтски предмети
Фармацвтски предмети
Фармацвтски предмети
Фармацвтски предмети
Фармацвтски предмети
Математика
Математика
Математика
Математика
Информатика
Информатика и

eismaili25@gmail.com
genti-kadri@hotmail.com
lepcevski@hotmail.com
stamenkovikv@yahoo.com
isenikenan2@gmail.com
danielbardak@yahoo.com
ar.iseni@hotnail.com
mjovanovska24@yahoo.com
mirushe.rameti@hotmail.com
janakievskam@yahoo.com
blagojce.g@massum.org
acogor@yahoo.com
inderdestani@hotmail.com
nikolastojanoski79@gmail.com
lidija_lazarevska@hotmail.com
fatima90g@gmail.com
lide_muzika@yahoo.com
kataristovski@hotmail.com
sermedijeberisha4@gmail.com
hoxhajesir@gmail.com
a.miloshevska@yahoo.com
cingocarina@yahoo.com
andriana_honey@hotmail.com
artansaliu@hotmail.com
vali_1982@hotmail.com
sase_uncevski@hotmail.com
sh-berisha@live.com
beratb@live.com
mirjana.cvetkoska@hotmail.com
maja_maja_00@yahoo.com
ignjatovic_a@yahoo.com
petretaleski@yahoo.com
sonja_trajanovska@yahoo.com
adinevska@yahoo.com
smugs_farmlabteh@yahoo.com
jakovcevska@hotmail.com
enfaleismaili@yahoo.com
floreshaa.s@hotmail.com
stojankaris@yahoo.com
velkoskab@yahoo.com
zahirselimi@yahoo.com
rinorabeqiri@outlook.com
bkstam2001@gmail.com
emilija_bz@yahoo.com
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Живадиновиќ
Бејтула Миртезани
Нада Пецуровска
Наташа Глигоровска
Ридван Мемеди
Есма Ислами
Снежана Ефтимовска
Сузана Тасевска
Даниела Стојановска Пановска
Билјана Аврамовска Филкоска
Натали Трајковска
Самет Зеќири
Неше Салих
Дрита Рама
Елизабета Сарафимова
Соња Дојчиновска Гроздановска

математика
Информатика
Физика
Физика
Физика
Физика
Хемија
Хемија
Хемија
Хемија
Хемија
Хемија
Хемија
Хемија
Биологија
Биологија

Елена Јакимовска Барџовска
Виолета Јовевска
Енвер Граинца
Дураку Хирмин
Ирфан Миртезани
Мерван Бакиу
Драгана Јордановска
Марина Поповска
Фросина Благојевиќ
Елена Димитриевска
Соња Митевска
Нина Кнаггс
Билјана Чибишева
Соња Глигуроска
Сунчица Ивановска
Зорица Јанакиева
Николина Трајановска
Велјановска
Весна Ерби
Умер Мелиха
Валбона Асани
Леонора Меџити
Зумрета Јакупи
Ајше Муртзани Рамадани
Дашмире Селими
Едлира Дестани
Севдије Хоџа
Бехије Селими
Ресмије Чилафи
Мерадије Фејзулаху
Мигена Главче
Билјана Ристова
Маја Мрмова

Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава

bmirtezani@hotmail.com
pnade@yahoo.com
natasagligorovska@yahoo.com
valon.memedi@hotmail.com
esma.islami68@gmail.com
ssnezana2111@gmail.com
suzanatasevska@gmail.com
daniela_panovska@yahoo.com
biba.afil@yahoo.com
znak2001@yahoo.com
samet_zekiri@hotmail.com
nesechem5@gmail.com
drita.r@hotmail.com
esarafimova123@gmail.com
sonjamagro@yahoo.com
elenajakimovskabardzovska@yahoo.co
m
violetajovevska1@hotmail.com
e.grainca@live.com
hirminduraku@hotmail.com
imirtezani@hotmail.com
mervanbakiu1993@gmail.com
djordanovska@yahoo.com
marina.popovska68@gmail.com
kaskarevska@outlook.com
elena_kolevska@yahoo.com
sonjamitevska.63@gmail.com
knaggsn@yahoo.com
cibiseva@yahoo.com
sonjagliguroska@gmail.com
suncica.ivanovska@yahoo.com
z_janakieva@hotmail.com

МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
МС практична настава
Медицински предмети
Медицински предмети

nikolinatrajanovska@yahoo.com
vesna.erbi@yahoo.com
melihaumer@gmail.com
valbona031@msn.com
leonoramexhiti@yahoo.com
zumi_j@hotmail.com
ajshe.r@hotmail.com
murtezani.98@hotmail.com
edlira_destani@live.com
sevdije.is@hotmail.com
behijeselimii@hotmail.com
resmie.cilafia@hotmail.com
meradije.fejzullahu@hotmail.com
gena.glavce@yahoo.com
drbiba@hotmail.com
mmrmova@yahoo.com
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Славица Видевска
Цветкова Марина
Весна Атанасовска
Виолета Кузмановиќ
Вера Бутиковска
Билјана Ефремова
Емилија Милошевска
Соња Славковиќ
Ријад Ајго
Сумеја Пајазити
Фејзије Акија
Лорета Бериша
Вилдан Селими
Муејед Амети
Тамара Ангелковска
Боби Кирковски
Небојша Каровчевиќ
Марија Рувческа
Елена Каевска
Валентина Костова Дамчевска
Kimete Ahmeti
Елена Никчевска

2.6.

Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
Медицински предмети
педагог
психолог
психолог

slavicavideska@yahoo.com
cvetkovamarina@yahoo.com
drvesnaatanasovska@gmail.com
violetakuzmanovic@hotmail.com
dr.verce@gmail.com
bil.efr@t.mk
milosevska_emilija@yahoo.com
slavkovicsonja@yahoo.com

fejzijeakija@gmail.com
loretaberisha68@gmail.com
vildanselimi@hotmail.com
m_ameti@yahoo.com
tamaraangelovska96@gmail.com
bobikirkovski@hotmail.com
nebojsa.karovcevski@gmail.com
marija.ruvcheska@yahoo.com
e.kaevska@gmail.com
smugs_pedagog@yahoo.com
meti_25_9@hotmail.com
elena.nikcevska@gmail.com

Ученици
Етничка и родова структура на учениците

Година

Број на
класови

Број на
ученици

Македонци

Албанци

Турци

M

Ж

M

Ж

M

Ж

Роми

M

Ж

Други

M

Ж

I

19

646

II

19

590

71

229

61

171

3

11

5

14

12

32

III

19

583

90

226

52

168

1

4

2

3

13

24

IV

17

620

246

58

174

1

10

4

9

18

32

68

2.6.1 Наставен јазик

Број на класови
Број на ученици
Број на професори

Наставен јазик-македонски
47
1532
84

Наставен јазик- албански
27
878
54
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3. МИСИЈА И ВИЗИЈА

МОТО НА УЧИЛИШТЕТО

Scientia est potentia
Valetudo bonum optimum
Знаењето е моќ
Здравјето е најголемо богатство

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

СМУ на Град Скопје "Д- р Панче Караѓозов" врши четиригодишна средно стручна
едукација на кадри од областа на здравството , преку оспособување за стекнување на знаења
од општообразовни и стручни наставни предмети, како и примена на стекнатите практични
умеења и вештини во професионалната работа и натамошното образование. Како училиштето
во кое се негува мултиетничкото почитување, им овозможува на учениците оптимален
индивидуален развој, почитување на граѓанските права и обврски, толерантност и меѓусебно
разбирање.
3.1. Општа цел
Според програмските основи општата цел на училиштето е да им овозможи на
учениците оптимален индивидуален развој во сообразност со нивните предиспозиции и
возрасни карактеристики, развој на чувство на одговорност, свест за припадност на Република
Македонија, почитување на граѓанските права и обврски, толерантност, меѓусебно разбирање,
почитување на основните слободи, правата на човекот и живеење во заедница, подготвеност
за иницијативност и креативност, за брзо и соодветно реагирање на промените, негување на
правилен физички развој и одговорност за сопственото здравје.
За резултатите од целосниот професионален ангажман сведочи високиот квалитет на
знаењата и вештини на нашите ученици, што истовремено претставува обврска со
констнтнотен интензитет да продолжи тенденцијата за зацврстување на позицијата на
училилиштето меѓу најдобрите. Имајќи ја актуелноста како императив, во услови на
секојдневни промени кои постепено но сигурно навлегуваат во сите пори на современото
живеење, произлегува и ориентацијата на училиштето за нагласување на приоритетните
активности кои како стратегија би се реализирале за натамошна афирмација.
15

Наглесена цел на нашето училиште е брзо прилагодување на промени, за квалитетно
одвивање на воспитно-образовниот процес. Тоа е евидентно во однос на имплементацијата на
новите модуларни програми, така и во однос на непрачена реализација на наставата во
услови на пандемија.
3.1.1. Главни принципи за развој на училиштето
При изготвувањето на Програмата за работа на Училиштето, а особено при
утврдувањето на конкретните обврски и задачи што се содржани во неа се имаа предвид
неколку суштински определби:
•

целокупната воспитно-образовна дејност на Училиштето да се сфати во функција
за подобрување на успехот по сите наставни предмети;

•

да се постигне висок степен на педагошко следење, раководење и насочување
на сите подрачја од воспитно-образовната дејност, како и поконкретно педагошко
ангажирање на целокупниот воспитно-образовен кадар и стручна служба во
училиштето,

•

да се посвети посебно внимание на дидактичко-методската подготовка на
наставниците за поуспешно реализирање на модуларните наставните планови и
програми

•

стручно и ефикасно користење на компјутерската технологија, во редовната
настава, но и во вонредни услови, како во услови на учење на далечина,
согласно постоечката епидемиолошка состојба;

•

стручно оспособување на учениците во кабинети по вежби и практични базиздравствени организации, лаборатории, аптеки и заботехнички лаборатории;

•

имплементација на програмата за дуално образование

•

подобрување на училишната клима, со нагласено отсуство на дискриминација по
било која основа, со почитување на граѓанските права и обврски, толерантност и
меѓусебно разбирање ;

•

унапредување на соработката со родителите, локалната заедница, локалната
самоуправа;

•

вклучување во проекти за кои ќе се процени дека придонесуват кон подобрување
на квалитетот на знаењата на учениците, ги експонираат индивидуалните
способностии таленти и влијаат на поголемо вклучување на учениците во
реализација на слободни ученички активности;

•

интензивирање на работата на стручните активи во насока на подигање на
квалитетот на стручните знаења на наставниот кадар (интерно и екстерно
стручно оспособување на наставниците , особено помладите колеги)
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ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Водејќи се по максимата „Знаењето е моќ, а здравјето најголемо богатство“, нашето
Училиште се стреми кон реализирање на најсовремените стандарди за едукација на
учениците и нивен развој во компетентни личности, подготвени да се соочат со предизвиците
на современата технологија, барањата на пазарот на трудот, како и јакнење на граѓанската
партиципација во духот на мултиетничката интеграција
Тоа и понатаму ќе биде активен субјект во текот на наставниот процес и место каде што
ученикот сака да дојде, а не место каде што мора да биде.
Мисијата и визијата би биле остварени преку постигнување на следните цели:
•
постигнување на висок квалитет со наставници кои се оринтирани кон следење
на современите тенденции во наставата ,
•

обезбедување на врвни услови за изведување на наставата и другите видови
наставни процеси,

•

развивање и усовршување на училиштето на основа на високо професионална
организација,

•

постојано подигање на потенцијалот на училиштето,

•

остварување на долгорочна соработка со респектабилни училишта во земјата и
странство заради унапредување на воспитно-образовниот процес

Сето ова е одраз на настојувањето на сите вработени Училиштето да се вброи во училиштата
чиј императив се високи стандарди и постигнувања.

4. ПОТРЕБИ ЗА ПРОМЕНИ ВО ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА
УЧИЛИШТЕТО

4.1. Анализа на постојната состојба
Во досегашните анализи, на глобално ниво може да се констатира следново:
• Училиштето целосно ги реализира наставните програми одобрени од БРО и ЦСОО, а
во чија подготовка, евалуација и ревизија учествуваа и наставници од нашето училиште во
соработка со работодавaчите и универзитетските професори. За подобрување,
осовременување и прилагодување на наставните планови и програми на потребите на
локалната средина, потребна е нивна континуирана евалуација од стручните активи на
наставниците и проследување на согледувањата до БРО и ЦСОО, како и вклучување на
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наставници од општообразовните предмети од интерес за струката во нивната подготовка.
Наставниците во нашето училиште максимално се ангажираат во организација на
наставата со користење на расположивите материјално-технички
услови. Дел од
наставниците ги потикнуваат учениците сами да доаѓаат до критичко мислење и да се
самооценуваат, своите ставови да ги презентираат во училиштето и надвор од него.
Стекнатите знаења учениците ги презентираат во различни здравствени организации при
извршување на феријална пракса
• во учебната 2021-2022 година наставниот процес ќе се реализира согласно
епидемиолошката состојба со Корона вуирусот Ковид 19.
• со училиштето раководи компактен и одговорен тим со добро дефинирана стручна и
национална структура. Меѓусебната соработка на членовите од тимот се темели на
взаемна доверба и разбирање и јасно дефинирани работни обврски и ингеренции
• јазичната политика е регулирана согласно постоечките законски прописи со адекватна
употреба на јазиците.
• училиштето го подржува вклучувањето и учеството на наставниците и машките и
женските ученици од различно етничко потекло подеднакво во разни вон-наставни
активности што ги организираат други институции и НВО, но неопходна е и финансиска
подршка за реализација на воннаставни проектни активности на теми од струката со цел
зголемување на меѓусебната соработка и толеранција, развивање на личните, социјалните
и стручните компетенции.
• училиштето постојано се справува со предизвикот на недостаток на простор за
квалитетно изведување на настава. Бидејќи во него престојуваат 2440 ученик, организирани
во 74 паралелки невозможно е одржување на настава во постоечките капацитети за една
смена, па затоа освен работа во 2 смени се користат и две простории од Ученичкиот дом,
кои треба да служат како занимални. Истите се преадаптирани во училници и се користат
за изведување на настава. Постоечките кабинети ги задоволуваат потребните стандарди
на опременост со технички помагала. Училиштето има јасен план и распоред на користење
на капацитетите
• хигиената во просториите и санитарните јазли делумно задоволува, а тоа најмногу се
должи на фактот што огромната квадратура и фреквенција на ученици и наставници е
покриена само помал број од предвидените хигиеничари. Меѓутоа, училиштето има јасна
стратегија во врска со хигиената и постојано презема мерки и обезбедува средства за
подобрување на состојбата.
• училиштето планира и навремено обезбедува потрошен материјал за реализација на
наставните и воннаставните активности, меѓутоа набавката е ограничена согласно
расположливите средства кои се добиваат за таа намена.
• училиштето е отворено за родителите и учениците за нивно запознавање со наставните
планови и програми, преку индивидуален директен контакт во приемни денови на
наставниците објавени на огласна табла и веб сајтот на училиштето, како и низ родителски
средби, состаноци на совети на родители и слично.
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• учениците имаат можност активно да учествуваат и донесуваат одлуки за прашања кои
се актуелни за тековната учебна година и кои се во директна врска со нивните потреби
(избор на изборни предмети, одбележување на матурска вечер, фотографирање за
матурски таблоа, екскурзии и др).
• проблемите со поведението и дисциплината се присутни (отсуство на ученици од
часови, непочитување на забраната за пушење, неносење на работна униформа,
незапазување на хигиената во училиштето), но не во толку голема мера да дојде до
нарушување на наставниот процес. Во училиштето истите се решаваат со користење на
законските акти, кои се применуваат еднакво без оглед на половата и национална
припадност.
• квалификациите на сите наставници и соработници во настава се во согласност со
нормативите за наставен кадар по сите наставни предмети. Наставниот кадар во целина е
квалификуван и подготвен да ги следи новите трендови во изведувањето на наставниот
процес.
4.2. Добри страни и слабости во животот и работата на училиштето
Јаки страни:
•
•
•
•
•
•
•
•

Високо ниво на соработка и комуникација со родители, ученици, наставници и
надворешни соработници;
Голем број на ученици постигнуваат одлични резултати;
Осипување на учениците е минимално скоро и да нема;
Владеење на релативно добра психо-социјална клима и атмосфера за работа;
Редовна евиденција за редовноста, успехот и поведението на учениците;
По завршувањето на училиштето
учениците се подготвени активно да
учествуваат во работата во здравствена установа;
Учениците по завршувањето на училиштето се вклучуваат понатаму во
образовниот процес без потешкотии (факултет, висока школа) ;
Буџетот со кој располага училиштето се користи строго наменски за цели кои се
фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата и условите за работа во
училиштето.

Слабости:
•

•
•

Наставните средства се во релативно добра состојба, но ги нема во доволен број
имајќи го предвид бројот на ученици. Апаратите се професионални и многу скапи
(не постојат симулатори кои би можеле да се користат за демонстрација во
наставниот процес). Заради малиот број апарати по ученик (не одговара на
нормативот) тие се преоптоварени и брзо се амортизираат. Лабораторискиот
прибор го има во релативно доволен број, но тој пак е најподложен на трајно
оштетување (посебно стаклениот);
Недостаток од матерјално-финансиска подршка за реализација на вон-наставни
проектни активности;
Недоволна вклученост на учениците во воннаставните активности поради повеќе
причини: организиран превоз (училиштето е подалеку од нивните домови),
оптеретеност поради обемната наставна програма, недостаток од простор во
училиштето
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5. ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

5.1. Подрачја на промени во животот и работата на училиштето
Подрачја на
промени
1 Настава и
учење

Приоритети

Цели

1.1 Современа иновативна
настава

2 Постигања на
учениците

2.1 Подобрување на
постигањата на учениците

3. Ресурси

3.1 Подобрување на условите
за работа

1.1.1 Подобрување на наставата и осовременување на
воспитно образовната работа, со акцентирање на
равивање стратегии и вештини за учење на далечина
1.1.2 Подигање на еколошата свест преку едукација и
делување
1.1.3 Професионално усовршување на наставниот кадар
2.1.1 Подобрување на успехот на учениците и равивање
вештини за учење на далечина
2.1.2 Мотивирање на учениците и наставниците за
постигнување повисоки резултати
2.1.3 Подобрување на вклученоста на родителите во
постигањата на учениците
2.1.4.Имлементирање проекти, работилници, вон
наставни активности за поттикнување на креативноста и
индивидуалните способности на учениците, со
вклучување на алатки за онлајн информатичка
коминикација
2.1.5. Подобрување на механизмите за промоција на
постигнувањата
2.1.6 Поддрпка на учениците во услови на учење
согласно епеидемиолошката состојба
3.1.1.Промена на состојбата на недоволна опременост
на лабораториите и кабинетите и збогатување со
нагледни средства за поуспешна реализацијата на
наставните програми;
3.1..2.Понагласена примена на компјутерската
технологија во наставата и можностите кои таа ги нуди
во насока на постигнување на подобри резултати, во
услови на настава со физичко присуство или пак, учење
на далечина (според епидемиолошката состојба).
3.1.3 Опременување на училиштето со информатичка
технологија и мултимедијална опрема

5.2. Приоритети за тековната учебна 2021/22 година:
1. Унапредување на работата на наставниот кадар преку стручно усовршување и посоодветно
користење на ИКТ при учење од далечина
во време на пандемија предизвикана од
вирусоти KOVID 19
2. Подршка на вработените, учениците и родителите за време на пандемијата KOVID 19 и
учење од далчина
3. Подобрување на редовноста и успехот на учениците, преку зајакнување на соработката со
родителите, особено во услови на учење на далечина (согласно условите и сосотојбата со
вирусот Ковид 19).
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4. Унапредување на меѓуетничката интеграција на младите преку реалзирање на повеќе
наставни и воннаставни активности и училишни проекти и воспопоставување партнерство
со друго училиште
5. Да се продолжи со интенцијата за постигнување повисок степен на педагошко следење,
раководење и насочување на сите подрачја на воспитно-образовната дејност, во услови на
модернизација и компјутеризација на училиштето, како и следење на воспитно-образовниот
проецес во услови на учење на далечина;
6. Подобрување на училишната клима преку вклучување на учениците во повеќе активности
каде ќе учествуваат заедно со ученици од различни образовни профили, националности,
годишта и сл. доколку дозволуваат условите за безбедна реализација, во однос на Ковид
19 (хортикултурно уредување на дворот,спортски и музички активности, трибини и сл.).
7. Унапредување на безбедноста во Училиштето
8. Утврдување на механизми за самофинасирање
9. Следење на состојбата на животната средина- со цел да се утврди во каква состојба се
наоѓа училиштето (отпад, потрошувачка на вода, состојба на водоводната инсталација,
средства за чистење , училишен двор) и одредување насоки.
10. Зајакнување на вештините за вработување на младите и развој на систем на кариерно
советување и имплементација на дуалното образование
11. Меѓународна соработка доклку има услови за реалзиција, согласно епидемиолошката
состојба со вирус Ковид 19.

Приоритет 1: Подршка на учениците, наставниците и родителите за време на
пандемијата предизвикана од вирусот KOVID 19, за реализација на настава со
физичко присутво во училиште и од далечина

Развојна цел: Поддршка на учениците,наствниот кадар и родителите за справување во
вонредни услови, предизвикани од вирус Ковид 19 и реализирање на наставата од далечина
Задачи:
1. Организирање на наставниот процес согласно препораките на МОН
2. Поддршка од страна на стручната служба, за справување со кризни ситуации

Активности за задача 1:
• Одредување на лица за техничка подршка на наставниот кадар и учениците
• Обезбедување на опрема и интернет врска за наставниот кадар во училиште
• Примена на образовната платформа
Критериуми и инструменти: Табеларни прегледи за реализирани програмски содржини по
пат на учење од далечина
Време на реализација: Во текот на целата учебна година
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Носители: Тимот за организација, реализација и следење на наставниот поцес во услови на
пандемија
Активности за задача 2:
•

Одредување на канали за онлајн комуникација со стручната служба и информирање на
учениците и родителите
• Информирање за линкови за психолошка поддршка за ученици линк
• Информирање за линкови за психолошка поддршка за ученици и родители за употреба
на отворени линии линк
Критериуми и инструменти: Тековна евиденција и документација од работата на стручната
служба
Време на реализација: Во текот на целата учебна година
Носители: Тимот за организација, реализација и следење на наставниот поцес во услови на
пандемија и стручна служба

Приоритет 2: Стручно усовршување на
наставниот кадар, во услови на
пандемија предизвикана од вирусот KOVID 19, за имплементација на моделот
учење со физичко присуство и од далечина во воспитнообразовниот процес

Развојна цел: Поддршка на наствниот кадар за развивање вештини за примена на алатки од
обраовната платформа за учење на далечина, вклопувајќи го моделот на хибридна настава со
физичко присутво
Задачи:
1. Наставниците ќе бидат вклучени во сите обуки и семинари организирани од
релевантни субјекти со цел перманентно надградување на нивните знаења и развивање
на свеста за доживотно учење
2.
Да се посвети поголемо внимание на дидактичко методската подготовка на
наставниците за поуспешно реализирање на наставните планови и програми, кои ќе
бидат адаптирани на новите услови,
3.
Организирање обуки за развивање на меките вештини на наставниот кадар, како
и вештини за импмеменатција на ИКТ при учење од далечина.
Активности за задача 1:
•

•

Формирање на тим за изработка на План за организација, реализација, следење на
реализацијата на наставата и целокупната работа на училиштето за учебна 2021/2022
година согалсно епидемиолошките услови со пандемија предизвикана од вирусот
KOVID 19
Реализација на обуката пред почетокот на учебната 2021-2022 година

Критериуми и инструменти: Број на мотивирани и обучени наставаници
Инструменти за евалуација:: Изработени работни материјали
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Време на реализација: Крај на август 2021
Носители: Стручни активи
Активности за задача 2:
• Интензивирање на работата на стручните активи, мотивирање на наставниците за успешна
примана на ИКТ во наставата и споделување на добри практики
• Организирање отворени часови, со користење на алатки за електронска комуникација
• Воспоставување на менторски систем
Критериуми и инструменти: Изработени планирања за реалиација на модуларно
дизајнирана настава, за прва и втора година според реформирано стручно образование,
како и изработени адаптирани планирања спред условите со вирус Ковид 19
Носител: Одговорни на стручни активи
Време: Во текот на целата учебна година

•

•

Активности за задача 3:
Организирање на обука за користење на националните платформи за учење од далечина,
користење на ИКТ опрема, обука за креирање на е-содржини, следење и оценување од
далечина итн.
Примена на сознанијата во реализација на редовната настава, и нивно следење во рамки
на стручните активи

Критериуми и инструменти:
Увид во изведувањето на наставата и увид во постигањата на учениците преку користење
на платформи предложени од БРО и МОН
Носител: Тимот кој го изработил планот
Време: Во текот на целата учебна година

Приоритет 3: Стручно усовршување на
наставниот кадар во услови на
имплементација
на модуларно дизајнирани наставни програми и дуално
образование

Развојна цел: Поддршка на наствниот кадар за развивање вештини за примена на новите
наставни планови и програмата за дуално образование
Задачи:
1. Наставниците ќе бидат вклучени во сите обуки и семинари организирани од
релевантни субјекти со цел перманентно надградување на нивните знаења и развивање
на свеста за доживотно учење
2. Да се посвети поголемо внимание на дидактичко методската подготовка на
наставниците за поуспешно реализирање на наставните планови и програми,
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Активности за задача 1:
•
•

Формирање на тим за дисеминација на ниво на стручни активи
Реализација на обуката пред почетокот на учебната 2021-2022 година

Критериуми и инструменти: Број на мотивирани и обучени наставаници
Инструменти за евалуација:: Изработени работни материјали
Време на реализација: Крај на август 2021
Носители: тим на обучувачи - наставници
Активности за задача 2:
• Интензивирање на работата на стручните активи и мотивирање на наставниците за
успешна примeна во наставата
• Организирање отворени часови
• Воспоставување на менторски систем и отворени часови
Критериуми и инструменти: Изработени планирања за реалиација на модуларно
дизајнирана настава
Носител: Одговорни на стручни активи
Време: Во текот на целата учебна година

Приоритет 4:

Позитивна социо-емоционална клима преку вклучување на

учениците во повеќе активности каде ќе учествуваат заедно ученици од различни
образовни профили со нагласување на мултиетничката интеграција

Развојна цел: Потикнување на соработка помеѓу учениците и наставниците, како и
подигнување на свеста за позитивни и негативни страни на повеќе области од животот на
младите
Задачи:
1. Вклучување и мотивирање на учениците за соработка
2. Имплементација на Проектот за мултиетничка интеграција на младите
•

•
•
•

Активности за задача 1:
Реализација на тематски и мотивациски трибини (со физичко присусуво или онлајн,
согласно епидемиолошката сосотојба) во рамките на училиштето; и покана на гости
предавачи
Вклучување во проекти менаџирани од пошироката општествена заедница;
Реализација на спортски натпревари во екипни спортови, согласно епидемиолошката
состојба;
Посета на образовни институции, институции на системот и социјални партнери

Критериуми и инструменти: Број на реализирани трибини и учество во проекти во и надвор
од училиште, како и објевени информациина web страната.
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Инструменти: Анкети, прашалници, конкурси, извештаи
Време на реализација: Во текот на цела учебна година, а посебно во април и мај за спортски
активности
Носители: Одговорни професори по мајчин и странски јазик, по спорт и педагошко-психолошка
служба и стручни наставници.
•
•

Активности за задача 2:
Подготовка и реализација на мали училишни проекти во рамки на Проектот за
мултиетничка интеграција
Подготовка и реализација на активности со партнер училиште

Критериуми и инструменти: Број на реализирани мали училишни проекти
Инструменти: Програми за реализација на малите проекти, фотографии , изавештаи
Време на реализација: Во текот на цела учебна година
Носители: стручна служба, тим за ПМИО, кариерни советници, стручни наставници

6. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА
Календарот за работа на Училиштето е усогласен со календарот за начинот на
организација на учебната 2021/2022 во јавните средни училишта на Министерството за
образование и наука. Календарот за начинот на организација на учебната 2021/2022во јавните
средни училишта на Министерството за образование и наука е составен дел на програмата за
работа на училиштето во учебната 2021/2022 година.
Учебната година започнува на 1.09.2021 година, а ќе заврши на 31.08.2022 година.
Наставната година започнува на 1.09.2021, а ќе заврши на 9.06.2022година т.е. на 19.05.2022
за учениицте од завршните години. При тоа ќе се реализираат 180 работни денови, а за
учениците од завршната година 166 наставни денови. Тука спаѓаат деновите предвидени за
ученички екскурзии. Во работните денови не се пресметани деновите на државните празници.
На денот на патрониот празник на училиштето 7-ми април (денот на здравјето) како и 24 мај
денот на Св. Кирил и Методиј не се изведува настава, но се организираат културни и други
манифестации.
Првото полугодие започнува на 1 септември 2021година и ќе заврши на 30 декември
2021 година, додека второто полугодие ќе започне на 20 јануари 2022 година и ќе заврши на 9
јуни 2022 година. Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор ќе започне на 31 декември 2021 год. и ќе заврши на 19 јануари 2022 година, а
летниот одмор ќе започне на 10 јуни 2022 година и ќе заврши на 31 август 2022 година.
Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот
профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна
недела.
Поправните испити во јунскиот испитен рок ќе се одржат од 15.06.2022 до 30.06 2022
година,
додека истите во августовскиот испитен рок ќе се одржат од 9.08.2022 до
19.08.2022година;
За учениците од четврта година, за полагање завршен испит и државна матура,
училиштето организира подготвителна настава и консултации за поправни испити, испити на
годината од 20 мај до 27 мај 2022 (за мајската испитна сесија) и од 15 јуни до 30 јуни 2022
година (за августовската испитна сесија) ;
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Во јунската испитна сесија, полагањето на поправните, испитите на година,
дополнителните испити, ќе се организираат од 15 јуни, до 30 јуни
За учениците од прва, втора и трета година четиригодишно образование, од 15јуни до
22 јуни и од 9 август до 15 август 2022 година училиштето организира подготвителна настава,
консултации и други форми на помош на учениците кои треба да полагаат поправни испити,
испити на годината и др. ;
Полагањето на поправните, испитите на година, дополнителните испити, во јунската
изпитна сесија ќе се организираат од 15 јуни до 30 јуни 2022, и од 9 авгист до 19 август 2022 за
авгуустовската испитна сесија
Во согласност со Министерството за Образование ќе бидат одредени термините за
запишување на ученици во прва година.
Термините за Државна матура и завршен испит се следниве:
Екстерни испити од Државна матура
Јунски испитен рок
- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, 4 јуни 2022 година со
почеток во 10 часот;
- англиски јазик на 13 јуни 2022 година со почеток во 10 часот;
- интерните испити од 15 јуни до 30 јуни 2022
августовски испитен рок
македонски јазик и литература, албански јазик и литература на 10 август 2022 година со
почеток во 10 часот;
англиски јазик на 12 август 2022 година со почеток во 10 часот;
интерните испити 15 август до 19 август 2022
Презентациија и одбрана на проектната задача ќе се реализира во периодот 10 март до 21
април 2022 година и од 18 до 24 август 2022 година
Завршен испит за четиригодишното образование
- македонски јазик и литература, албански јазик и литература на 14.06.2022 година во
јунски и 15.08.2022 година во августовски испитен рок, со почеток во 9 часот
- Интерни испити ќе се полагаат од 15 јуни до 30 јуни, и од 17 до 23 август 2022
година.
- Презентациија и одбрана на проектната задача ќе се реализира во периодот 10 март
до 21 април 2022 година и од 18 до 24 август 2022 година
Завршен испит за тригодишното образование
- македонски јазик и литература, албански јазик и литература на 14.06.2022 година во
јунски и 15.08.2022 година во августовски испитен рок, со почеток во 9 часот
- Индивидуалната практична работа ќе се спроведе 23 мај до 26 мај 2022
Во текот на месец август ќе се одржи состанок на Наставнички колегиум за
подготвеност на новата учебна година и распределенија на задачите и активностите на
вработените.
Другите состаноци на Наставничките колегиуми и класни совети на крајот на секое
тромесечие ќе бидат попрецизно одредени во текот на годината.
Државните празници се одблележуваат со определени програми на класните часови или во
рамки на проекти. Освен државните празници особено значајно место имаат и деновите на
заедниците.

27 јануари
8 април
23 мај

Празници на малцинските заедници
Свети Сава, ден на српската заедница.
Патрон на Србите.
Меѓународен ден на Ромите
Ромска декада.
Ден на Власите.
Датум кога Власите биле признати за посебен
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28 септември
—
22 ноември
21 декември
6 јануари
19 јануари
—
—
28 август
1 ноември
25 декември
—
—

5 март
22 март
7 април
22 април
15 мај
31 мај
5 јуни
16 септември
22 септември
08 октомври
15 октомври
16 октомври

народ во Отоманската Империја.
Одржување на сèбошњачкото собрание во
Сараево, кога се вовел поимот „Бошњаци“.'
Јом Кипур, ден на еврејската заедница.
„Ден на помирувањето“. Празникот е прославен од
еврејската заедница во Македонија.
Ден на албанската азбука
Датум на одржување на Битолскиот конгрес за
албанската азбука.
Ден на настава на турски јазик
Воведување на турскиот јазик како наставен јазик.
Верски празници за припадници на верските заедници
Бадник, ден пред Божиќ
Верски празник за православните граѓани на
Македонија.
Водици
Верски празник за православните граѓани на
Македонија.
Втор ден Велигден (католички)
Верски празник за католичките граѓани на
Македонија. Датумот е променлив.
Велики петок, петок пред Велигден
Верски празник за православните граѓани на
Македонија. Датумот е променлив.
Успение на Пресвета Богородица (Голема Верски празник за православните граѓани на
Богородица)
Македонија.
Сите Светци (католички)
Верски празник за католичките граѓани на
Македонија.
Божиќ (католички)
Верски празник за католичките граѓани на
Македонија.
Духовден, петок пред Духовден.
Верски празник за православните граѓани на
Македонија.
Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан
Верски празник за муслиманските граѓани на
Бајрам.
Македонија.
Еколошки календар
Светски ден за заштеда на енергија
Светски ден за заштеда на водите
Светски ден на здравјето
Светски ден на планетата
Светски ден за заштита на климата
Светски ден против пушењето
Светски ден за заштита на животната средина
Светски ден за заштита на озонската обвивка
Меѓународен ден без автомобили
Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата
Меѓународен ден на пешаците
Меѓународен ден на храната
Ден на дрвото – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија
Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна година
Ајде Македонија- ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија
Меѓународен ден на Бошњаците.

7. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА

Напомена: Воспитно образовниот прецес во учебната 2021-2022 година ќе се организира и
реализира согласно епидемиолошката сосотојба со Корона вирусот Ковид 19.
Според наставниот План и Програма за здравствена струка во училиштето ќе се организира :
7.1. Организација на задолжителна настава
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-

Задолжителната настава за сите ученици од прва до четврта година се реализира
според Програмските документи за воспитно-образовната дејност во средното
образование за здравствена струка, предвидени од страна на Министерството за
образование, Секторот за образование на Град Скопје, Бирото за развој на
образованието и Центарот за стручно образвание и обука. Неделниот фонд на
часови по задолжителните предмети е утврден во Наставниот план а целите,
содржините, поимите и планираните активности се содржани во наставните
програми донесени од БРО и ЦСОО. Истото се однесува за учениците запишани во
втора
и трета година во профилот на болничар-негувател со тригодишно
образование од здравствена струка.

-

Работата во училиштето се одвива во две смени,. Со оглед на лимитираниот
просторен капацитет, паралелки од I година македонски наставен јазик посетуваат
настава во иста смена со паралелките на албански наставен јазик. Согласно
препораките на МОН за одвивање на наставата во услови на пандемија, ќе се
примени соодветниот модел .

-

Распоредот на часовите е вo склад според динамиката на работата на Клиничкиот
центар и другите здравствени организации, кои се социјални партнери за
реализација практичната настава.

-

Наставата вклучува теоретски и практичен дел, со која учениците за стекнуваат со
потребни знаења и компетенции од соодветниот профил. Теоретските часови се
нагледни и се одржуваат во училници и кабинети, а местото на реализацијата на
практичната настава и феријалната пракса се условени од образовниот профил. Во
рамките на наставата се интегрира едукација за екологија во форма на различни
активности од повеќе области ( во прилог интеграција на екологија во наставата).

-

Странски јазик кој се изучува како задолжителен е англискиот, кој учениците го
наведуваат во пријавите при уписот во училиштето.

7.1.1 Теоретска настава
- Теоретската настава се одвива според предвидените наставни програми по општо
образовните, општо стручните и стручните предмети, во согласност со наставниот
план за здравстевна струка. Имено, преку квалитетно изработените подготовки за
методските единици, современи методи на изведување на наставата, нагледни
средства и материјали учениците ќе бидат подготовувани за идната професија.
7.1.2 Практична настава
- Унапредувањето на воспитно-образовната работа согласно тенденциите за
осовременување на образовната технологија, како и следење на најновите
достигнувања од медицината и најсовремената медицинска техника, претставува
перманентна грижа на Училиштето, имајќи ги во предвид карактеристиките на секој
профил одделно.
-

За квалитетно одвивање на практичната настава изготвени се програми за секоја
област.

-

Од учебната 2021-2022 година за учениците од трета година, според наставниот
план за реформирано средно стручно образовани, се применува и програма Учење
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преку работа со социјалните партнери. За таа цел беа потпишани Меморандуми за
соработка со повеќе здравствени установи.
-

Практичната настава за профилот медицинска сестра во втора година од областа
на нега на болен се изведува во специјализирани кабинет во училиштето.
Практичната настава за учениците од трета и четврта година се изведува во
здравствени болнички и вонболнички установи, како интегрален дел од наставата.
Институции со кои најчесто соработуваме за реализација на практичната настава
се: Јавна Здравствена Установа Клинчки центар Скопје, ЈЗО Општа хируршка
болница , ЈЗО Општа Градска Болница 8 Септември, ГАК Чаир, Геријатрија, Детска
болница Козле, Мајчин дом и други.

-

Практичната настава за профилот физиотерапевтски техничар се изведува во
кабинети во училиштето од домен на нега на болен, за учениците од втора година.
Додека дел практичната настава за учениците од втора, трета и четврта година се
изведува во здравствени болнички и вонболнички установи, како интегрален дел од
наставата. Институции со кои најчесто соработуваме за реализација на практичната
настава се: Завод за физикална терапија и медицинска рехабилитација, Јавна
Здравствена Установа Клинчки центар Скопје, ЈЗО Општа Градска Болница 8
Септември . Од

-

Практичната настава за профилот забен техничар се изведува во специјално за
тоа опремени лаборатории за стоматолошка техника во училиштето под водство на
стручен наставник за учениците од втора, трета и четврта година.

-

Практичната настава по стручните предмети за профилот
фармацевтски
лабораториски техничар се одвива во соодветни лаборатории и кабинети во
училиштето (официна, материјалка, галенска лабораторија, асептична комора) и во
институции кои обавуваат фармацевтска дејност. Тоа се аптеки, галенска
лабораторија, веледрогерии, како и во фармацевтската индустрија. Од учебната
2021-2022 година за учениците од трета година се применува програмата за дуално
образование со социјалниот партнер Алкалоид, според изготвена
соодветна
наставна програма.

-

Практичната настава за профилот медицински лабораториски техничар во
втора година се одвива во соодветни лаборатории опремни за таа намена, како што
се кабинет за микробиологија, аналитичка и биохемиска лабораторија. За учениците
од трета и четврта година дел од практичната настава се реализира во лаборатории
во училиштето и тоа клиничка лабораторија, лабораторија за микробиологија и
паразитологија, биохемиска лабораторија. Останатиот дел од практичната настава
се одвива во биохемиските лаборатории на Клиничкиот центар при Медицинскиот
факултет, Институтот за микробиологија и паразитологија при Медицинскиот
факултет и Микробиолошката лабораторија во Републичкиот и Градскиот завод за
здравствена заштита.

-

Практичната настава по стручните предмети за профилот Болничар- Неговател
се одвива во соодветни кабинети во училиштето. Додека дел практичната настава за
учениците од втора година се изведува во здравствени болнички и вонболнички
установи, како интегрален дел од наставата. Институции со кои најчесто
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соработуваме за реализација на практичната настава се: Завод за физикална
терапија и медицинска рехабилитација, Јавна Здравствена Установа Клинчки центар
Скопје, ЈЗО Општа Градска Болница 8 Септември .
-

Вака остварената тесна и добра соработка со институциите за кои се едуцираат
профилите во училиштето
овозможува максимален пристап до високо
автоматизираната апаратна опрема, директен контакт со пациентите, со што се
создаваат услови, теоријата и праксата да го следат брзиот развој на науката и
техниката во медицинските гранки.

7.1.3. Феријална практика
Феријалната практика претставува облик на концентрирано и интензивно
реализирање на заокружени професионални работи и работни задачи
во
здравствени институции. За учениците со тригодишно образование предвидена е
позавршувањето на наставна прва и втора година, додека за учениците со
четиригодишно образовани во прва, втора и трета година, со цел учениците подобро
да се оспособат за идната професија, а се реализира во тек на летниот распуст. За
учениците со четиригодишно образование феријалната практика се реализира во
100 работни часови распределени во 20 работни дена, додека за учениците од
тригодишно образовани 10 работни дена. Во тек на феријалната практика учениците
уредно водат дневници за работа со краток опис на набљудуваните и изведени
манипулации предвидени со програмата, кој се верифицира со потпис на
одговорното лице на здравствената организација за втора година од профилот
Болничар-Неговател и трета за останатите, а од наставник од училиштето за прва од
тригодишното и втора од четиригодишното онразование.
Учениците од прва година пред завршување на учебната година, задолжително
посетуваат обука од страна на одговорен професор, за безбедност и здравје на
работно место, со што добиваат потврда за реализирана обука.
Пред почетокот на обавување на феријалната пракса, од страна на одговорните
наставници, на учениците им се доставуваат сите потребни обрасци и се
потпишуваат Договори за реализација на практична обука кај работодавач.

-

Учениците од профилот за медицински сестри феријалната практика ја изведуваат
под мониторинг на наставниците по практична настава на клиничките бази, а од
трета година ја изведуваат самостојно во здравствените установи во Скопје или во
своето место на живеење под надзор на персоналот вработен во тие установи.

-

Профилот забни техничари феријалната практика во прва, втора и трета година ја
остварува во соработка со Стоматолошки клиники и заботехнички лаборатории.

-

Профилот фармацевтски лабораториски техничари феријалната практика ја
реализира во соработка со повеќе здравствени и производствени организации низ
целата Република: Алкалоид, Реплек, Клинички аптеки, Болнички аптеки, галенски
лаборатории, Билната аптека, Републичкиот завод за контрола на лекови.

-

Учениците од профилот медицински лабораториски техничари феријалната
практика ја обавуваат во биохемиските лаборатории при Клиничкиот центар,
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Институтот за микробиологија и паразитологија при Медицинскиот факултет и
микробиолошката лабораторија во Градскиот завод за здравствена заштита во
Скопје, Институт за јавно здравје на Република Македонија.
-

Феријалната пракса учениците од профилот физиотерапевтски техничари ја
обавуваат во Заводот за медицинска рехабилитација, Катлановската бања и повеќе
приватни здравствени установи.

-

Учениците од профилот за Болничар – Негувател феријалната практика во прва
година изведуваат под мониторинг на наставниците по практична настава на
клиничките бази, а од втора година ја изведуваат самостојно во здравствените
установи во Скопје или во своето место на живеење под надзор на персоналот
вработен во тие установи.

7.2. Изборна настава
Овој вид настава дава големи можности за остварување на целите на средното стручно
образование, со тоа што овозможува:
-

-

проширување и продлабочување на знаењата на учениците од одредени наставни
предмети за кои покажале интерес и афинитет
насочување на учениците, т.е. нивните когнитивни, конативни и други способности,
за професионално ориентирање и продолжување на понатамошното образование;
дава можности за оспособување на учениците за избраното занимање
изборната настава е овозможена за учениците од трета и четврта година од сите
образовни профили , кои имаат можност да се определат за изборни предмети во
зависност од наставниот план на профилот. Од учебната 2021-2022 учениците се
определуваат за еден предмет од изборниот модул во наставниот план
учениците се изјаснуваат за изборот на предметите во периодот по третото
тромесечие, откако се информирани на ниво на класни заедници, совет на родители
и родителски средби, преку пополнување на анкетни ливчиња.

7.3. Консултативна настава
- За предметите по кои учениците имаат обврска да полагаат дополнителен
(диференцијален) испит поради премин од еден во друг образовен профил се
организира консултативна настава во договор со предметниот професор.
-

Овој вид настава се реализира и за учениците од завршната година по предметот кој
ќе го полагаат како интерен дел од матурскиот испит и за учениците кои се
подготвуваат за полагање на приемните испити за продолжување на школувањето.

-

Консултативна настава се организира и за вонредните ученици, за кои се изготвени
соодветни програми.

7.4. Дополнителна настава
Во текот на учебната година ќе се организира дополнителна настава за учениците кои
имаат потешкотии во учењето и заостануваат по одделни предмети од разни причини (болест,
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подолго отсуство).- Регулирано со член 48 од Закон за изменување и дополнување на Законот
за средното образование. Со започнувањето на наставната година секој предметен наставник
има изработен распоред за дополнителна настава кој по донесувањето станува составен дел
на оваа годишна програма. Поради тоа во текот на целиот воспитно-образовен процес ќе им
бидат овозможени разновидни форми на помош во совладувањето на програмските содржини,
прилагодени на нивните специфични способности и можности, низ групна и индивидуална
работа, упатување во суштината на содржината, методите на успешно учење, организирано
ангажирање на учениците, разни писмени материјали за самостојна работа и слично.
Истотака, дополнителна настава се реализира и за подготовка на учениците упатени на
поправни испити и испити на годината. За таа цел предметните наставниции изработуваат
програма за работа и распоред за реализација на истата.
Дополнителната настава ќе се реализира и во услови на учење на далечина, доколку
тоа биде потребно согласно епидемиолошката состојба со Корона вирусот.
7.5. Додатна настава
За учениците кои во текот на задолжителната настава и низ другите воспитнообразовни активности покажуваат зголемен интерес за определени научни и наставни
дисциплини, ќе се организира додатна настава. Додатната настава ќе се изведува според
програми што ќе значат проширување и продлабочување на содржините по одделни предмети
и подрачја, а ќе придонесат за развој на талентот и интересите на ученици.- Регулирано со
член 51 од Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование .
7.6. Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани
Училиштето во својот воспитно-образовен процес како приоритет ќе воспостави систем
на постапка и насоки за препознавање на надарени/талентирани ученици со кој ќе се овозможи
нивното откривање и нивната надареност и способност да дојде до израз. Во прилог се
дадени Постапките и насоките за препознавање на надарени/талентирани ученици .
7.7. Индивидуализирани програми за ученици со посебни образовни потреби
Доколку се идентификуваат ученици кои имаат посебни образовни потреби, за нивното
напредување ќе се изготви посебна индивидуална програма.
7.8. Интеграција на еколошката едукација во наставата
Според програмата за „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем“,- интегрирано планирање во наставата сите предметни наставници согласно
постоечките наставни програми имплементираат содржини адекватно на еко стандардите:
I еко-стандард: заштеда на електрична енергија и топлинска
II еко-стандард: заштеда на вода
III еко-стандард: еколошки и функционално одржување на зградата и
здрава внатрешна средина
IV еко-стандард: еколошки и функционално уреден двор кој е безбеден
и пристапен за сите
V еко –стандард – едукација за намалување на отпадот преку организирана селекција
VI еко стандард –едукација и информирање за одржлив транспорт преку користење
алтернативни превозни средства и поставување инфраструктура. (ЕКО-ГП прилог)
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7.9. Употреба на ИКТ во наставата
Во учебната 2021-2922 година согласно епидемиолошката состојба, акцентот ќе
биде ставен на користењето на повеќе модели: хибридна настава, образовна платформа за
учење на далечина, а во услови на учење со физичко присуство ќе се користат најсовремените
алтаки од ИКТ за примена во наставата .
Училиштето ќе ја стави во функција целата опрема и услови за непречено одвивање на
наставниот процес преку алатките информатичко комуникациска технологија.
Училиштето е опремено со информатичка опрема од повеќе видови, а постои солидна
вмреженост со интернет конекција..
За успешно функционирање во училниците, изготвен е интерен правилник каде се
прецизирани правилата за нивно користење. Во секоја училница со компјутери истакнати се
правилата за користење на истите, за комплетна контрола за можните оштетувања. Секој
предметен наставник кој ја користи опремата, има обврска редовно да пријавува настанати
штети (најчесто се работи за мауси, копчиња од тастатура и сл) . Истотака изготвен е и Кодекс
на користење на современата технологија во училиштето, како и при учење на далечина, каде
точно се прецизираат правилата за користење.
Најчесто користени софтверски програми се оние за истражување на информации,
комуникација преку блогови по предмети, потоа портали за намените за конкретни предмети
(на пр. по хемија www.hemija.net), портал за повеќе предмети на www.skoool.mk., а во услови
на учење на далечина ќе се користат сите соодветни портали и платформи, на пр.

http://www.eduino.gov.mk/, Google classroom, Edmondo, Kahoot, и сл.

8. ОЦЕНУВАЊЕ

8.1. Видови оценување и календар на оценување
Оваа учебна година, дијагностичкото, формативното и сумативното оценување ќе биде
прилагодено на епидемиолошките услови со корона вирусот Ковид 19, и насоките од
Министертвото за образование и наука.
Вреднувањето и следењето на постигнувањата на учениците се остварува според
Правилникот за начинот на оценувањето и напредувањето на учениците и полагање
испити во средното образование (Сл. Весник на Р.М. бр.27/1996 и 39 /2002 ). Според тој
правилник предмет на оценувањето се постигнатите резултати во совладувањето на воспитнообразовните содржини, работните навики заинтересираноста и ангажираноста на ученикот во
училиштето.
Современата концепција, суштината на оценувањето ја согледува во контекст на
евалуацијата на целокупниот воспитно-образовен процес, нивото на усвоени на содржини,
нивото на стекнати вештини и примена на знаења, нивото на развиеност на мисловните
процеси и формирањето на општи ставови. Особено се настојува да се даде акцент на
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систематско следење на процесот во кој учениците ги постигнуваат резултатите. Во тој процес
треба да се вклучат сите компоненти
како што се: конгитивната, мотивационата,
психомоторната и афективната (според Блумовата таксономија).
Во текот на учебната година за вреднување на трудот на учениците ќе бидат применети
сите типови на проверка на знаењата. Во склоп на проверката ќе се примени писмена
проверка (преку изработка на писмени работи, тестови, работни листови и сл.), усмено
проверување на знаењата и комбинирано. Во процесот на оценување ќе се користат
дијагностичкото, формативното и сумативното оценување со што ќе се зајакне квалитетот на
оценувањето во делот континутет во следење со што ќе им се помогне на учениците во
учењето, ќе се создава база на податоци за следење на ученичкиот напредок со што ќе се
овозможи пореално вреднување на постигнатите знаења.
За таа цел потребно е секој наставник да се стреми кон примена на сите современи
методи на излагање на наставните содржини. Во рамки на состаноците на стручните активи се
дискутира во врска со изготвување на тестови на знаења според спецификациската мрежа за
застапеност на содржини и нивоа на тежина, како една од мерките за подобрување на
објективноста и намалување на отстапувањата при екстерната проверка на учениците. .
Со оглед на фактот дека нашето училиште е стручно, застапени се и предмети со
практична настава, следењето се врши и преку практично проверување низ одредени
манипулативни барања од учениците. Евидентирањето на постигањата се врши преку
соодветен образец. На истиот принцип се врши и оценувањето на учениците по спорт и
спортски активности.
Учебната година е поделена на четири класификациони периоди, кога се врши
разгледување и анализирање на успехот, редовноста и дисциплината на учениците, која се
согледува од класните книги кои се водат за секоја паралелка одделно. Така се собираат
податоци кои ја карактеризираат континуираноста на оценувањето, дидактичката разновидност
на формите, методите и средствата за оценување, разработеноста на критериумите за
оценување и се предлагаат мерки за развој и унапредување на наставниот процес во функција
на подобрување на успехот.
Планските насоки за развој и унапредување се презентирани низ следните подрачја:
• задолжително инкорпорирање на стандарите за оценување во тематските планирања
на наставниците, оваа учебна година прилагодени на епидемиолошката сосотојба
• воведување на разновидни средства на информирање и стимулирање на успехот кај
учениците;
• надоградување на системот за следење, проверување и оценување, особено оваа
учебна година со користење на алатки на ИКТ;
• развивање на јавност и објективност во оценувањето;
• усовршување на критериумите за оценување на учениците и унапредување на
целокупниот воспитно-образовен процесс;
• проучување и истражување на проблеми и систематизирање на позитивни искуства,
анализа на резултатите од екстерното оценување;
• разработување на систем за пофалби, награди и други признанија.

8.1.1. Имплементирање на стандардите во оценувањето
Во училиштето, наставниците оценувањето го прават врз основа на активноста на
ученикот, преку усни одговори, писмени работи, изработени проекти и друго, оценети според
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пропишаните стандарди за евалуација на знаењето на ученикот дадени од БРО. Стандардите
се вклопени во рамките на тематските планирања на наставниците.
8.1.2. Очекувања како активност на секој предметен професор во секој
класификационен период
На состаноците на Советите на паралеки и години перманентно се посочува дека
наставниците во следниот период навремено, јавно и образложено да ги оценуваат
учениците, да ги даваат на тестовите на учениците за правење поправки и анализи за да ги
увидат грешките, како и редовно да одржуваат дополнителна настава.
8.1.3. Планирање на формативното и сумативното оценување
При планирањето на формативното и сумативното оценување наставниците треба да
водат сметка да се почитува законскиот норматив со кој се одредува динамиката на усна и
писмена проверка на учениците (дневно најмногу по едно, а седмично по две писмени работи).

8.2. Тим за следење, анализа и поддршка
Tимот за следење, анализа и поддршка е составен од стручната служба и предметни
професори со конкретни задолженија. Тој врши анализа на состојбата на постигнатите
резултати на професорите, план за поддршка на професорите кои покажуваат слаби резултати
од работењето, поддршка за професорите кои се иноватори и креатори на развојот на
квалитетното оценување, планирање на споделување на добра пракса во рамки на
училиштето.
Покрај овој тим во училиштето ќе се формира и тим кој ќе ги разгледува поплаките и
жалбите по оценките поднесени од страна на учениците. Тимот се состои од класен
раководител, стручна служба и два професори од истиот или сроден предмет. Задача на тимот
е да ја утврди оправданоста на поплаката и да ја презентира пред Наставничкиот совет кога ќе
треба да се донесе одлуката дали приговорот ќе се уважи.
8.3. Самоевалвација на училиштето и План за развој на училиштето
Самоевалуацијата на училиштето се изготвува по седумте подрачја и за секое подрачје
е формиран тим. Истата се изготвува со динамика на две години и минатата учебна година се
реализира оваа активност. За анализите и согледувањата тимовите располагаа со соодветна
документација. Самоевалуацијата заедно со Развојниот план претставува основа за изработка
на годишни програми. Во делот на оценувањето се детектирани одредени слаби страни кои
што се дел од Развојниот план и Годишната програма за работа на училиштето.
Училишниот тим за самоевалуација на училиштето
ќе
изработи анализа на
самевалуацијата во текот на 2021 година за потврдување или корегирање на досегашните
сознанија:
Наставниот кадар во училиштето е задоволен од постигнувањата на учениците во
училиштето. Голем дел на учениците од училиштето го продолжуваат образовниот процес на
вишите училишта и високообразовните институции. Исто така дел од учениците по
завршувањето на училиштето се вработуваат во државните, но и во приватни здравствени
установи.
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И покрај постојните материјално-технички услови:, недовлно кабинети по сите стручни и
општообразовните предмети, делумна опременост со аудиовизуелни нагледни средства за
работа во училиштето, учениците постигнуваат завидни резултати.
Училиштето има интерна процедура за следење на наставниот процес т.е наставниот
процес се следи преку посета на часови од страна на Стручната служба и Директорот на
Училиштето. Наодите од процесот се користат за подобрување на наставниот процес.
Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на
нивните деца и го применуваат поголемиот број наставници (најмалку четири пати во годината
има родителски средби, секој предметен наставник има приемен ден за родителите). Во
функција е и посотоењето на електронскиот дневник преку кој родителите можат да добијат
информација преку интернет.
Во училиштето, наставниците оценувањето го прават врз основа на активноста на
ученикот, преку усни одговори, писмени работи, изработени проекти и друго, оценети според
пропишаните стандарди за евалуација на знаењето на ученикот дадено од Центарот за средно
стручно образование.
Класните раководители подготвуваат извештаи за напредокот на учениците по
класификациони периоди за својата паралелка.
Училиштето има посебни анализи за
напредокот на учениците по паралелки, преку детални анализи за успехот на тромесечие,
полугодие, трето тромесечие и годишен успех од страна на класните раководители и
педагошката служба
Во училиштето мал е бројот на отпишани ученици воопшто во сите години и малиот број
на ученици кои редовно не ја завршуваат тековната година, бидејќи најчеста причина е
преселување во друга општина или друго училиште.
Согласно законската рамка, учебната 2020-2021 година година ќе биде реализрана
самоевалуација за периодот 2019-2021 година.

9. ВОННАСТАВНА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА

Покрај редовната настава, во училиштето ќе се реализираат и воннаставни воспитнообразовни активности преку кои ќе се поттикнува креативноста, љубопитноста, сознајните
способности, самостојност и истрајноста во извршувањето на активностите. Целта е тие
активности да влијаат на создавање на навики правилно и осмислено користење на
слободното време, ставање на училиштето во функција на потребите на учениците, а сето тоа
за оформување на учениковата личност. Тие имаат значајно место во изборот на идното
занимање, а овозможуваат поттикнување и развивање на афинитетите и творечките
способности, ги упатуваат во достигнувањата од науката.
Оваа учебна воннаставните активности ќе се реализираат согласно епидемиолошките
услови, со физичко присуство во училиште, со обезбедени мерки за безбедност на учениците,
или онлајн, со користење на ИКТ и соодветни платформи.
Овие активности ќе се изведуваат преку следните подрачја:
- Справување со насилство и унапрадување на безбедноста
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Унапрадување на здравјето и животната средина
Стимулирање на индивидуалниот кариерен развој на учениците
Развивање ораторски вештини
Организирање манифестации, културно-уметнички настани ( со опција за онлајн
реализација)
- Учество на натпревари
- Организирање форуми, работилници за унапрадување на активното учество на
учениците во училишниот живот (при одбележување на значајни датуми и личности во
областа на образованието, за промоција на нови вредности релевантни за денешната
младина)
- Учество во проекти од здравствена струка
- Промоција на заеднички вредности во училиштето
- Истрaжување и промоција на ученичките права , слободи и различности
- Учество во проекти за меѓуетничка интеграција на младите
Наставните планови и програми и вон-наставните активности, го помагаат личниот и
општествениот развој учениците од различно етничко потекло, но за да се подобри начинот
на нивната реализација, потребна е обука на наставниците за примена на актуелни
методологии , интегративен пристап на содржините кои го допуштаат тоа и кабинетска
настава за теоретските предмети. Исто така, на класните часови потребно е
во
планираниот обем реализирање на темите од општествена проблематика, интензивирање
на соработката на стручните активи на наставниците и интензивирање на вон-наставните
активности. Наставните програми по стручните предмети овозможуваат образование за
односи меѓу половите, репродуктивното здравје, болести на зависност и стекнување на
стручни компетенции неопходни за соодветниот образовен профил, но се чувствува потреба
за зголемување на фондот на часовите за практична настава.
Училиштето го подржува вклучувањето и учеството на наставниците и учениците
подеднакво во разни вон-наставни активности што ги организираат други институции и НВО, но
неопходна е и финансиска подршка за реализација на вон-наставни проектни активности на
теми од струката за ученици од различно етничко потекло со цел зголемување на меѓусебната
соработка и толеранција, развивање на личните, социјалните и стручните компетенции.
Дел од овие активности во форма на проекти ќе бидат реализирани со подршка од Град Скопје,
Сектор за образование и МОН и тоа во повеќе области:
- Справување со актуелните предизвици на здравствената криза односно унапредување на
дигиталната писменост на сите членови на училишните заедници.
- Психосоцијална помош на членовите на училишната заедница за справување со разните
форми на насилството, а во прв ред со сајбер-насилството кое станува актуелно за време
на учењето од далечина.
- Едукација и промоција за градење на здрави животни стилови кај младите преку јакнење на
свеста кај средношколците и пошироката јавност за личната одговорност во заштитата на
сопственото физичко, психичко, сексуално и репродуктивно здравје.
- Истражувања и промоција на родовата рамноправност, ученичките права, слободи и развој
на креативноста кај учениците.
- Помош и поддршкат на кариерниот развој на учениците.
- Организирање манифестации на кои ќе се презентираат училишните постигнувања, ќе се
промовираат најдобрите ученици и ќе се претстават резултатите на воспитно-образовната
дејност пред пошироката јавност.
- Унапредување на безбедноста во училиште и спречување на насилство (изразено во секоја
форма)
-
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Унапредување на здравјето на учениците и животната средина
Истражување и промоција на ученичките права, слободи и различности
Поттикнување на претпроемачкиот дух и способности со цел зголемување на
конкурентноста на младите
Поконкретно, Проекти кои ќе се реализираат во координација со Град Скопје се следните:

-

Ред

Име на здружение

Име на проект

Временска рамка за
реализација на проектот

бр.

1

2

3

4

5

6

Здружение за заштита и
унапредување на животната
средина ЕКО ЛОГИК

Камп за одржливостЕпизода бр.5:Велосипедот
како алатка за градење на
здрава младина

Инситут за европска
образовни,социо-културни и
економски политики ЕВРОПА ЗА
ТЕБЕ Скопје

Унапредување на
вештините за справување
со насилство во училиште
преку интерактивни
модели

Здружение за едукација,
комуникација и консалтинг ОXО

Сојуз на специјални едукатори и
рехабилитатори на Република
Северна Македонија

Дигитална етика
До квалитетно инклузивно
образование во средните
училишта ва Град Скопје
преку употреба на онлајн
платформа за поддршка
на учениците со
попреченост

СЕМОС ЕДУКАЦИЈА

Техничка обука за Мicrosoft
Teams

Дирекција за култура и уметност

Средба на првиот со
најдобрите

Прв Скопски извиднички одред

Секс, извидници и
рокенрол

јуни-октомври

јуни-декември

јуни-декември

јуни-декември

август-октомври

јуни

септември, октомври и
ноември

7

8

Здружение на граѓани за
подобрување на себеси и
другите СФЕРА

9

ЗГ СМАРТ АП Лабораторија за
социјални иновации

10

Здружение на граѓани за
унапредувањето на
образованието, културата и
меѓуетничката толеранција
ВИТРАЖ од СКОПЈЕ

Средношколски игри 2021
Дигитален курс за3Д
моделирање и 3Д
печатење за средношколци
Мојата иднина во моите
раце!

септември-октомври

јуни-септември
јуни-декември

9. 1. Училиштен спорт
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Во денешно време покрај големиот интелектуален напор на учениците потребно е да им
се овозможат услови за здрав физички развој што е во тесна врска со умствениот развој. Во
однос на спортските активности, учениците земаат активно учество на Лигата натправари во
екипни и индивидуални спортови под покровителство на Градоначалникот и Советот на Град
Скопје и Здружението на професори по спорт и спортски активности на средните училишта на
Град Скопје. Учениците активно ќе учестваат и на останатите манифестации организирани и
поддржани од Советот на Град Скопје, Агенцијата за млади и спорт и Сојузот на спортски
здруженија: Бели ноќи, Пролетен крос, Скопски маратон, Гимназијада. Исто така ќе се
организираат и спортски турнири преку кои се одбележува 7-ми Април ,,Денот на здравјето,, и
воедно Патронен празник на училиштето.
Напомена: Активностите од ова подрачје ќе бидат прилагодени на епидемиолошката сосотојба
со Корона вирусот Ковид 19.
9.2. Слободни ученички активности
Во рамките на слободните активности учениците се определуваат и вклучуваат во
зависност од нивните интереси, можности и способности. Подрачја за кои има посебен
интерес се: Култура на здраво живеење (преку едукативни активности на нашите ученици со
други училишта или институции, мали истражувачки проекти и сл), Природни науки (преку
подготвка и учество на натпревари од областа на астронимијата, нано технологијата, Урбана
култура (посета на театарски, балетски и оперски претстави, изложби, промоции на книжевни
изданија и сл) , Проширување и продлабочување на знаењата од стручните предмети (прва
помош).
Слободните активности во училиштето се одвиваат преку работа на тимови со нивни ментори.
Работата на тимовите на проектните активности ќе се одвива во соработка со Секторот за
јавни дејности на Град Скопје, Одделението за образование и Одделението за култура, Црвен
крст, ЦСОО, со одредени содржини за работа и можности за презентација и поширока
афирмација на учениците.
Напомена: Активностите од ова подрачје ќе бидат прилагодени на епидемиолошката сосотојба
со Корона вирусот Ковид 19.
9.3 Ученички натпревари
На своите настапи на смотри, квизови, ликовни колонии и натпревари и сл. што се
организираат по разни поводи и позначајни датуми од животот и работата на училиштето и на
локалната средина, учениците ќе ги презентираат своите постигања. Ученичките натпревари
играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот. Преку нив се развива и
продлабочува интересот на учениците и се воспоставува активен однос кон наставата, се
продлобочуваат и збогатуваат знаењата, се развива натпреверувачки дух, зближување на
учениците од различни средини. Значаен фактор за помасовно учество на учениците и
постигнување на подобри резултати е начинот на подготвувањето на учениците. Најпогодна
форма за подготовка се слободните активности, ангажирање преку училишните тимови, како и
додатната настава. Од наставниците се очекува да ги упатуваат при изборот на литература,
да укажуваат на начините и можностите за продлабочување на знаењата и рационално
искористување на литературата.
Традоцоинално, нашето Училиште зема активно учество на манифестацијата
Образовно рандеву, во организација на МАССУМ за средни стручни училишта на која земаме
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учество во повеќе категории: најдобар шатнд, бенд, јавно говорење, бизнис план, модна
ревија, фотографија, караток филм и др, како и на натпревари организирани од Народна
техника, Технолошки факултет - „Нано материјали“, Прва помош - Црвен крст на Град Скопје,
натпревари по латински јазик, физика, математика, „Претприемништво“, „Музички смотри“ и
др.
Напомена: Активностите од ова подрачје ќе бидат прилагодени на епидемиолошката сосотојба
со Корона вирусот Ковид 19.
9.4. Општествено хуманитарна работа
Училиштето има за цел да ги вклучи учениците во хуманитарни и други општествено
корисни работи за да тие правилно ја сфатат улогата на активно учество во животот.
Младинската организација како и изминатите години, така и оваа година ќе има низа на
активности. Хуманитарните активности ќе се реализираат во согласност со нивниот
календар на активности. Редовни крводарителски акции и учество на разни обуки и
натпревари поврзани со јакнење на чувството на хуманост и одговорност во општеството.
Организирање хуманитарни акции за помош на болни лица, социјално загрозени семејства,
помош во облека, храна, средства за хигиена.
За да се остварат овие цели поставени се следните задачи, т.е неопходно е да се:
- изгради позитивен став и чувство за одговорност при работата кај ученикот;
- развива истрајност во работата, уредност и навремено извршување на задачите;
- стекнат основните работни навики и вештини;
- создаде позитивен однос кон хуманитарната работа;
Содржини на планирани активности за остварување на горе поставените цели:
- Активности за собирање средства за новогодишни пакетчиња
- Подготовка на новогодишна претстава
- Изработка на ракотворби наменети за продажна изложба и намена на собраните средства ;
- Активности за одржување и уредување на културно историските споменици и обележување
на значајни историски места;
- Организирање на собирни акции;
- Продажен базар.
Напомена: Активностите од ова подрачје ќе бидат прилагодени на епидемиолошката
сосотојба со Корона вирусот Ковид 19.
9.5 Културна дејност
Ангажирањето на училиштето во рамките на својата воспитно-образовна дејност ќе се
манифестира и преку разновидните културни активности, преку чие остварување ќе се
вклучуваат во задоволување на културно-образовни потреби на локалната средина. Во тие
рамки училиштето ќе остварува соработка со културни и образовни институции, воспитнообразовни институции, семејството, односно родителите.
И оваа како и претходните учебни години училиштето само или во соработка со
културни институции ќе организира прослави на празници, јубилеи, посета на историски и
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кутурни објекти, културни манифестации (изложби, театарски, оперски и балетски претстави,
поетски средби и сл), одржување и негување на традицијата и обичаите од народното
творештво и сл. Како и секоја година, така и оваа година учениците присуствуваат на повеќе
театарски и балетски претстави, концерти и сл.
Традиционално учениците ќе го посетат и Саемот на книгата, со цел стекнување љубов
кон литературата и книгата, развивање на чувство за убавото, градење на општа култура и
позитивни вредности
Стручните активи на општетсвената и јазичната група предмети , како и Младинската
оргнизација во своите програми ги прецизираат сите предвидени активности:
- одлежување на значајни денови и настани (пр. Светски ден на здравјето...)
- одбележување на значајни настани од историјата на нашиот народ
- одбележување на значајни настани од европската и светската историја
- одбележување на патрониот празник на училиштето преку изготвување на пригодна
програма
- посета на музеи, институции од областа на културата, театарски претстави и културни
манифестации *
* Напомена: Активностите од ова подрачје ќе бидат прилагодени на епидемиолошката
сосотојба со Корона вирусот Ковид 19.
9.6. Ученичка иницијатива
Центарот за стручно образование и обука започнува реализација на активности за
поттикнување ученички иницијативи, па од оваа учебна година во Програмата за работа на
Младинската организација се вгради и подрачјето
кое се однесува на ученичките
иницијативи,. Училишниот тим за училишни инизијативи ќе соработува со координатпрот
назначен до ЦСОО.

9.7. Кариерен центар
Во училиштето беше отворен Кариерен центар во рамки на проектот Младинска мрежа
за стекнување вештини за вработување (Мрежа ЈЕС) како петгодишен проект имплементиран
од Центарот за развој на образованието (ЕДЦ), а го финансиран од Агенцијата за
меѓународен развој на САД (УСАИД). Проектот беше во траење до 2016 година, но во
училиштето продолжува со работа Кариерниот центар со досегашните активности за кои
учениците покажаа интерес.
Целта на Кариерниот центар е да ги зајакне вештините за вработување кај младите во
Македонија. Активностите опфаќаат три главни области:
- развој на т.н. „меки вештини„ (тимска работа, комуникациски вештини, однесување на
работно место, финансиски вештини и сл.) преку програма „Вештини за вработување и
работа„
- подобрување на практичната настава во компании преку програмата „Учење преку
работа„
- развој на систем за кариерно насочување и советување, преку обука на кариерни
советници и отворање на кариерни центри во училиштата.
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9.8. Ученички екскурзии
Екскурзиите се составен дел на воспитно образовната работа. Според функцијата,
целите и задачите, екскурзиите можат да бидат: екскурзии поврзани со теми и содржини од
наставните програми, завршни екскурзии, стручно-истражувачки екскурзии и спортскорекреативни. Според програмските барања и можности на училиштето во текот на наставната
година може да се организираат и наставно-научни екскурзии со цел посета на соодветни
институции, културни споменици и знаменитости. Целта на овие екскурзии ке биде во насока на
проширување и продлабочување на знаењата на учениците. За успешна реализација на
планираните екскурзии ке бидат назначени одговорни наставници , класните раководители и
предметни наставници.
Доколку постојат услови согласно епидемиолошката состојба, училиштето ќе постапи
согласно Правилникот за реализрање на ученички екскурзии и протоколите за заштита од
Ковид 19.

10. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

10.1. Постигнувања на учениците
Наставниците водат уредна евиденција за напредокот на постигањата, редовноста,
поведението на секој ученик и неговите/нејзините развојни потенцијали. Постои ефективна
соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, класните/предметните наставници и
родителите за постигањата на учениците.
Наставниците настојуваат учениците да ги мотивираат со своите предавања, методите
кои ги применуваат и начинот како им ги презентираат на учениците новите наставни
содржини, додатната литература со која им ги надополнуваат содржините и со личен пример
на подготвеност да им укажат на тоа што се очекува од нив;
Професионалното информирање за продолжување на образованието на учениците, во
училиштето се врши во четврта година. Во текот на второто полугодие на претставници од
сите факултети сродни со медицинската струка, им се овозможува простор за да на
заинтересираните ученици им одржат презентација на насоките и можностите за понатамошно
вработување со стекнување диплома од соодветниот факултет. Од страна на стручните
соработници, на учениците им се обезбедуваат јасни, точни и најнови информации за
можностите за понатамошно образование.
Стручните соработници исто така организираат сопствени активности за
професионална ориентација на учениците. Подготовките за тоа почнуваат со помошта на
стручните соработници, класните раководители и предметните наставници во самото
избирање на изборни предмети во трета и четврта година, како и интерните предмети од
државната матура, кои би биле соодветни за упис во високообразовните установи.
За учениците од социјално загозените семејства обезбедени се стипендии преку
програмата Условен паричен надоместок од страна на Министерството за труд и социјална
политика. Целта е да им се помогне редовно да одат на училиште, со што ќе се осигури дека
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овие деца ќе го завршат средното образование и следствено ќе имаат подобра позиција за
вклучување на пазарот на труд.

10.2. Превентивни програми
10.2.1. Програми за превенција од болести на зависност
Училиштето има политика за забрана за пушење, конзумирање алкохол и дистрибуција
и конзумирање наркотични супстанции, која подразбира дека во училиштето е забрането
пушењето, не се доаѓа во алкохолизирана состојба и не се консумира алкохол и не се
дистрибуираат и користат наркотични супстанции
Во рамките на ова подрачје за оваа учебна 2021/2022 година ќе се променува
Протоколот за превенција од злоупотреба на алкохол и психотропни супстанции. Овој протокол
е предвиден и изготвен во соработка со локалната самоуправа на Град Скопје во рамки на
проектот “Советувалиште и едукација за превенција од употреба на дрога кај средношколската
популација “. Стручната служба благовремено ќе ги информира и запознае сите наставници, а
особено класните раководители со Протоколот според кој ќе треба да постапуваат во текот на
учебната година.

10.2.2. Интегрирано средно образование
Согласно Програмата на МОН и Град Скопје за интегрирано средно образование нашето
училиште активно се вклучи во Проектот за мултиетничка интеграција на младите . Сгласно
насоките од Град Скопје, изготвен е акционен план (даден во прилог)
Заеднички мали училишни проекти на ученици кои следат настава на различен јазик ќе се
реализираат преку следниве воннаставни активности:
- Организирање на спортски активности по повод патронен празник на училиштето со
тимови од ученици кои учат на македонски и албански наставен јазик *
- Организирање на работилници за промовирање на културата (религија, традиција,
облека, кујна) на заедниците од кои потекнуваат учениците во училиштето
(македонска, албанска, ромска)
- Реализација на проект за меѓуетничка интеграција со друго училиште –
воспоставување соработка со основно училиште
- Планирано е продолжување на соработка со партнер училиште – Средното
угостителско училиште “Лазар Танев“
* Напомена: Активностите од ова подрачје ќе бидат прилагодени на епидемиолошката
сосотојба со Корона вирусот Ковид 19.

10.2.3. Инклузија во средното стручно образование
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СМУГС “Д-р Панче Караѓозов ” е училиште во кое учат ученици со многу различностиетнички, социјални, различно регионално и културно потекло, здравствени, родови,
интелектуално и др. Инклузивното образование е имплементирана практика, интуиција, желба,
потреба, навика, култура, секојдневие, као и фокус тема во повеќе проекти и активности. То
претставува водење грижа за потребите на учениците со одреден хендикеп и за хронично
болните, идентификување на индивидуални потреби и потешкотии на учениците (едукативни,
физички, психички, социјални) и превземање активности за нивно надминување Особено се
настојува на воспитни влијанија во класовите за прифаќање на учениците со посебни
образовни потреби, грижа за нив и позитивна комуникација.
Во училиштето Инклузивниот тим, составен од стручна служба, класен раководител,
родители, наставници ги координира активностите за изготвување ИОП- индивидулани
образовни планови и реализација на наставата спред нив.
ЦСОО- Центарот за средно стручно образование и обука во соработка со Британскиот
совет изготвија Прирачник за работа со ученици со посебни образовни потреби наменет за
наставниот кадар во средното стручно образование.

10.3. Безбедност во училиштето
Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедност на учениците во текот на
наставата во училишната зграда и училишниот двор. Во училиштето има обучен кадар за
давање на прва помош на ученици при несреќни случаи во училиштето.
Училиштето има интерен акт за постапување во случај на елементарни непогоди
Учениците секогаш користат заштитна опрема (гумени ракавици и униформа) при реализација
на наставни содржини за стекнување на практични вештини во училиштето и на практичните
бази вон училиштето.
Инфраструктурата во училиштето (мебелот, скалите, подовите, кровот, прозорите, струјните
места, дворот, итн.) е безбедна и не претставува потенцијална опасност од повреди на
учениците.
Исто така, во учиштето има определено Тим за безбедност, составен од директор,
стручна служба, претставници од учениците и родителите, претставник од агенцијата за
обезбедување, и претставник од одделот за превенција од СВР Скопје. Тимот за безбедност
изготвува годишен план за активнсти за безбедност на Училиштето.

10.3.1. Училишна политика за спрачување на насилството
За успешно одвивање на воспитно-образовниот процес значајна компонента претставува
почитувањето на куќниот ред и безбедното опкружување на учениците. За таа цел
училиштето презема низа мерки и активности кои се предвидени во Акционен план и
политиката на училиштето (во прилог). Меѓу најзначајните би ги издвоиле следните:
- дежурства на наставници по однапред утврден распоред на време и место;
- ангажирање на агенција за обезбедување, од страна на Град Скопје, која работи во две
смени;
- чуварска служба во трета смена;
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сензорски рефлектори околу училишниот објект се поставени кои ги осветлуваат сите
делови на училиштето и училишниот двор
- постојана соработка и присуство на претставници на МВР
- видео надзор;
- перманентно следење на однесувањето на учениците при што се реализираат
индивидуални и групни разговори со учениците и нивните родители, како од страна на
класните раководители, така и од страна на педагошко психолошката служба.
- одржување разговори и работилници за ненасилна комуникација од страна на
педагошко психолошката служба користејќи ги притоа слободните часови;
Во училиштето се забранува и адекватно се санкционира секаков облик на насилство
манифестиран од страна на возрасните и учениците и се наведуваат механизмите за
справување со евентуална појава на различните облици на насилство.
Вработените ја знаат својата улога и одговорност во процесот на заштита на детето, а на
потребите и грижите на учениците им приоѓаат чувствително грижејќи се за нивните права,
приватност и достоинство.
Жртвите, родителите на жртвите и/или сведоците на насилство се запознаени со своите
права и процедурата за поднесување поплаки , а во случај на поплака, училиштето постапува
навремено и непристрасно.
Стручните соработници во училиштето и класните раководители соглесно програмата
за водење на класен час укажуваат постојано за спречување и превенција од насилно
(агресивно) однесување кај учениците.
Во насока на превенирање на насилство меѓу младите ќе се спроведуваат однапред
изготвени проекти на младинската организација со цел подобро запознавање и зближување на
учениците. Дел од проектите ќе се реализраат во соработка со Секторот за образование на
Град Скопје во рамки на проектот “Безбедни училишта ” како дел од “Стратешките насоки за
безбедност во училиштата",
-

10.4. Позитивна социо-емоционална клима
Во училиштето се организираат трибини , спортски натпревари и други воннаставни
активности на кои учествуваат ученици од различна јазична, национална и верска припадност,
со што акцентот се става на развивањето на толеранцијата, почитување на сопствената и
културата и традицијата на другите и соживотот.
Меѓунационалните односи на учениците се релативно добри и истите се одржуваат
преку ангажирање и залагање на сите вработени во училиштето. Односот на взаемно
почитување помеѓу наставниците и учениците е релативно коректен без посебни поединечни
отстапувања од кодексот на однесување. Чувство на родителите е дека децата им се
задоволни и среќни во училиштето со одредени исклучоци и дека воглавно имат добра
комуникација со наставниците и меѓу самите ученици.
10.4.1. Промовирање на недискриминација
Според законските документи и дефинираните принципи во воспитно-образовниот
процес особено во Законот за средно образование ( Сл.весник на Р.М. бр.44/95, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08 и 33/10) како и Законот за заштита и спречување на дискриминација ( кој со
имплементација започна во јануари 2011) Министерството за образование и наука промовира
заштита и спречување на дискриминација во воспитно-обравзовниот систем во Р.Македонија.
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Нашето училиште како училиште кое образува кадри од здравствена струка се стреми
кон унапредување на воспитниот процес за сите ученици и недисткриминацијата треба да е
значен сегмент на професионалното однесување. Како една од формите која ќе се примени
градење на свесност за недискриминација ќе се постави како една од темите разработувани на
класните часови. За ова класаните раководители ќе добијат поддршка од стручната служба на
училиштето.
10.4.2. Еколошки акции и кампањи
Еколошки акции и кампањи се организраат како дел од еколошката програма со цел да се
промовираат еколошките активности во пошироката заедница, да се подигне свеста и да се
вклучат поголем број на ученици, деца, вработени, родители, медиуми и сл. Имплементацијата
и координацијата на активностите се поддржани од МОН.
Нашето училиште е активен учесник со масовна партиципација на учениците на Ден без
автомобили, Ден на Планетата Земја и сл.

11. Грижа, заштита и унапредување на здравјето на учениците и
култура на живеење

Поаѓајќи од современите сфаќања за категоријата ,,здравје", а истовремено негувајќи го
сопствениот идентитет и позитивното во традиционалното живеење, здравјето треба да се
подобрува и унапредува во позитивен, динамичен, холистички и еколошки аспект преку
развивање на прогресивни програми за здравствено образование и унапредување на
здравјето. Програмата за заштита и унапредување на здравјето ги вклучува сите аспекти од
животот во училиштето и неговите врски со заедницата како модел кој се базира на :
интеракција на физичките, менталните, општествените и аспектите на средината, активно
учество на ученикот преку најразновидните методи за развивање на вештини , вредности и
ставови; развивање на позитивна слика за себе и зголемување на контролата за сопственото
здравје, прифаќање на значењето на физичката средина во училиштето во однос на
естетските и психолошките ефекти кај учениците и вработените; непосредно вклучување и
поддршка од
родителите; како и
активно учество на здравствената служба .
Операционализацијата на оваа глобална програма училиштето ќе ја оствари преку реализација
на проекти доставени од Секторот за образование на Град Скопје. Конкретните содржини
треба да се реализираат низ содржините од: редовната настава, програмата за класниот час и
Програмата за животни вештини, активностите во рамките на Младинската организација ,
соработка помеѓу учениците од различни образовни профили со стручни теми, реализација на
проекти, Справување со стрес, Хумани односи меѓу половите, Програмата за разбирање на
конфликти, Младинските едукативни програми за превентива од заразни болести, како и за
репродуктивното здравје на жената, Почитување на разликите и слично. Овие теми ќе бидат
презентирани од работни групи на ученици од мешан етнички состав пред учениците од прва
година, како и пред ученици од повеќе основни училишта со кои е воспоставена соработка за
таа цел.
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Глобално, содржините во рамките на училишната здравствена политика групирани се во три
подрачја :

-

-

- Унапредување на здравјето во физичка смисла (едукативни содржини од областа
на актуелната епидемиолошка сосотојба со Корона вирусот Ковид 19, личната хигиена,
храна и исхрана, заразни болести, хумани односи меѓу половите, превентива од
болести на зависност, физички вежби и рекреација - со посета на спортско-рекреативно
центри, безбедност и прва помош)
Унапредување на менталното здравје (трибини и работилници за развој на
самодоверба, самопочитување, комуникација, разбирање на другите и нивно
прифаќање, е еден од приоритетите за оваа учебна година, поддршка за справување со
стес во услови на пандемија, карантин и сл. )
Социјално здравје (грижа за локалната средина, комуникација -ученици-родителисредина, активно учество во акциите за крводарителство, часови за заштита на лични
податоци. Агенцијата за лични податоци со помош на Европска унија изготви
прирачник за наставниците).

11.1. Хигиена во училиштето
Хигиената во училиштето е на задоволително ниво, но оваа учебна година особено ќе
биде прилагодена на спечување на ширење на Корона вирусто Ковид 19 . Персоналот се
труди тоалетите за наставниците и за учениците да се чисти и дезинфицирани во секое
време од денот, иако фрекфенцијата на деца и наставници во нив е многу голема. Не
задоволува бројот на тоалети според бројот на ученици. Според планот редовно во
училиштето се реализира дератизација, дезинсекција и дезинфекција, како и по укажување
на Институт за јавно здравје на Република Македонија при состојби на превенција на закана
од епидемија.
Училиштето се грижи учениците правилно да ги користат тоалетите и да ја оддржуваат
личната хигиена. Ходниците и скалите се чистат најмалку неколку пати во денот, подот и
мебелот во училниците се чистат пред почетокот на секоја смена, останатиот училишен
простор барем еднаш во текот на денот, а прозорците, вратите и другиот инвентар најмалку
еднаш во секое полугодие. Дворот на училиштето се чисти од секаков вид отпадоци. Во
дворот на училиштето, во секоја училница и во ходниците има корпи за отпадоци и
училиштето се грижи учениците да ги фрлаат отпадоците во нив.
На состаноците со родителите континуирано се дискутира за актуелни теми за
хигиената и заштитата од болести. Истовремено во училиштето се одржуваат и предавања
со учениците за одржување на хигиената и заштитата од заразните болести.

11.2. Систематски прегледи и вакцинирање
Во рамки на програмата за здравствена заштита на учениците од Заводот на
здравствена заштита, систематски преглед ќе се реализира за учениците од прва година, во
период кој ќе биде определен согласно распоредот со останатите училишта. Систематскиот
преглед ќе се одвива во термини после одржување на часовите од прва смена и пред
одржување на часовите од втора смена, со што нема да се нарушува наставниот процес.
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Учениците и класните раководители ќе бидат навремено известени преку огласната табла и
соопштенијата за секоја паралелка. За време на обавувување на систематскиот преглед ќе
биде присутен класниот раководител. Вакцинирањето на учениците од четврта година ќе биде
реализарон во соработка и со термини планирани од ЈЗУЗЗЗ и согласно епидемиолошката
сосотојба со Корона вирусот.
11.3. Едукација за здрава исхрана
Програмата за животни вештини дава одлична основа за реализација на едукција за здрава
храна. Младинската организација исто така ќе реализира едукативни активности, преку
издработка на флаери, организирање на трибини и сл. Оваа учебна година е планирано
продолжување на соработка со Средното Угостителско училиште „Лазар Танев“ како партнер
училиште за меѓуетничка интеграција на младите. Низ повеќе активности ќе се потенцира
значењето на здравите навики во исхраната.

12. Училишна клима и односи во училиштето

Односите во училиштето се регулирани преку акти кои ги донесува Училишниот одбор
(Статут, куќен ред, кодекс на однесување, протоколи и процедури) со кои се овозможува да се
постигне атмосфера на позитивна работна клима. Сите активности се одвиваат заеднички од
сите субјекти, независно од етничкиот состав. (состаноци на претседатели на паралеклки,
тематски трибини, состаноци на стручни активи, екскурзии, учество во проекти и сл).
12.1. Тимската работа и училишната клима
Тимската работа дава можност за изнаоѓање на нови идеи и зголемена ефикасност на
работата кај поединецот преку одржување на ефективни состаноци со конкретни заклучоци,
предлози и мерки.
Ваквиот начин на работа придонесува за поголемо усовршување на професионалниот развој
под услов да се одвива според принципите на взаемно усогласување, почитување, доверба,
конструктивно решавање на проблемски ситуации, отворена комуникација и продуктивна
работа. Од особена важност е да се почитува мислењето на секој поединец, да се биде
критичен и самокритичен.
Тимската работа се остварува преку многу форми на учење и различни успешни принципи кои
се градат на богатсвото од различните мислења, знаења и погледи при донесување на
заеднички одлуки.

13. Професионален развој на образовниот кадар
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13.1. Детектирање на потребите и приоритетите
Со оглед на фактот дека формалното образование тешко може да ја следи динамиката на
новите потреби и промени, како и со оглед на брзото застарување на сознанијата (стекнати за
време на формалното школување) очигледна е потребата од нова архитектура на системот за
иницијална обука и системот за професионално усовршување на наставниците, стручната
служба и директорот. Во таа смисла, се очекува квалитетот и успешноста во работата на
наставниците и стручната служба сé помалку да претставува одраз на нивната сертификатна
квалификација, а сé повеќе да биде продукт на нивната вистинска оспособеност, т.е.
квалификуваност и подготвеност за перманентна образовна мобилност.
Оваа учебна година ќе се посвети особено внимание на развојот на вештини за
користење на алатки и платформи за онлајн учење, доколку тоа го налага епидемиолошката
состојба.
Со пополнување табели за Личен план за професионален развој, секој наставник се
произнесува за подрачја за кои смета дека треба струлно да се усовршува. Училиштето
излегувајќи во пресрет за истакнатите теми, аплицираше за реализација на обуки за меки
вештини како дел од програмата за грантови на МОН за зајакнување на соработката за
училиштат и бизнис заедницата- Развој на вештини и поддршка на иновации.
Со стручното усовршување се опфаќа оспособување на наставниците за успешна
реализација на новите програмски содржини. Училиштето ќе се грижи да им овозможи стручно
усовршување на оние наставници на кои ваквото усовршување им е потребно. Еден дел од
грижата за стручно усовршување превземаат соодветните високошколски институции и Бирото
за развој на образованието. Наставниот кадар и стручната служба имаат обврска да ги
посетуваат семинарите и советувањата. Во рамките на училиштето стручното усовршување ќе
биде сообразено со приоритетните задачи од Годишната програма за работа на училиштето,
програмите за работа на Стручните активи и Наставничкиот совет и Програмата за работа на
педагогот и психологот. Училиштето според можностите ќе обезбедува набавка на стручна
литература.
Во однос на задоволувањето на потребите за зголемување на вештините и
способностите на наставниците, стручната служба и директорот, остварување на нивната
континуирана образовна мобилност, училиштето воспостави процедура за утврдување на
потребите и усовршување на наставниот кадар која се состои од следните активности:

13.2 . Активности за професионален развој
13.2.1. Утврдување на образовните потреби на наставниот кадар
Извори на податоци од спроведената самоевалуација:
- следење и вреднување на работата на наставниците
- интервју или анкета (со фокус група или со сите наставници)
- извештаи од работа на стручни активи,совет на паралелка и наставнички совет
- извештаи од активности кои се реализираат во училиштето
- потреби поврзани со развојот на науката и техниката воопшто
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-

потреби на современата воспитно образовна работа (отворени проблеми и
тешкотии на кои наидуваат наставниците во непосредната наставна практика)
индивидуални потреби и интереси на наставниците за продлабочено,темелно
проучување на определени воспитно образовно проблем.

13.2.2. Изработка на план за професионален развој
Врз основа на добиените сумарни сознанија за образовните потреби на наставниците се
изготвува план и програма за професионален развој. Во него се предвидуваат образовните
содржини потребни за задоволување на утврдените потреби,временската динамика, начинот
на реализација и реализаторите (ако се извршува во училиштето) или се избираат
акредитирани програм за обука, во склад со законските одредби.
13.2.3. Организирање и реализирање на предвидените содржини
Начини на реализирање:
- Работно воведување на нововработените преку менторство
- Групни форми на усовршување: интерни (на ниво на училиште кои се реализираат преку
состаноци на стручните активи, размена на сопствени искуства, организирање на
презентации и реализирање на предавања предвидени за наставни часови од страна на
некој наставник, реализација на отворени часови, спроведени обуки преку организирани
интерни семинари или работилници исл.) и екстерни (организирани и реализирани од
други институции преку обуки во рамки на некои проекти и програми за усовршување на
ресорното Министерство, семинари,трибини, дебати, работилници исл.)
- Дисеминација на надворешните обуки. Стекнатите знаења и вештини од посетените
обуки се прошируваат преку обуки на други вработени, што се вметнуваат во планот за
професионален развој
13.3. Личен професионален развој
Индивидуално усовршување се однесува на усовршување на знаењата и вештините за
користење на ИКТ, стекнување на некои социјални вештини: мотивација на учениците, тимска
работа , лидерство.
Личниот професионален развој подразбира поединечно следење и напредување на
наставниците, нивно вреднување преку однапред подготвени интерни критериуми, мотивирање
на наставниците за постојано посетување на семинари и обуки, за стекнување на сертификат,
вреднување (интерно и преку екстерно оценување на учениците), следење на сите субјекти во
училиштето за нивно поуспешно учество во конференци, регионални средби, пишани рубрики
или статии во стручна литература

13.4. Следење и вреднување на стручното усовршување
Вреднувањето на работата на наставникот се врши од страна на субјекти од
училиштето, Директор и стручни соработници кои во рамките на своите Програми за работа
имаат зацртано активности од педагошко-инструктивен карактер, а тие се однесуваат на :
− евиденција на присуството на наставниците на семинари, обуки и советувања кои се
одржуваат надвор од училиштето (се води професионално досие)
− следење на организацијата и реализацијата на воспитно образовната и воннаставната
работа во училиштето
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−
−
−
−
−
−
−

−

перманентно стручно, педагшко и психолошко усовршување на наставниот, воспитниот и
друг стручен кадар во училиштето
увид во годишните и тематските планирања на наставните и воннаставните активности
остварување на разговори, консултации, давање помош на наставниците
увид, контрола и следење на остварување на стручните, материјално техничките и
дидактичко-методските подготовки за реализација на наставата
посета и водење евиденција за посетени часови
следење на ангажираноста на наствникот во работата на стручните ограни во
училиштето и пошироко
Повратна информација од обуки. Секој наставник или член на стручната служба кој оди
на обука во име на училиштето има обврска да: подготви краток извештај, да достави
копија од добиениот материал во библиотека и да изврши кратка презентациај пред
останатие наставници
соработка со родителите и др.

13.5 Стручна служба
Стручната служба е една од компонентите на училишниот живот и работа. Носители
на дидактичко-методолошката основа на оваа служба се училишниот педагог и два психолога,
а нивната задача е сложена и обемна, но и неделлива од останатите функции во училиштето,
така што односот кон останатите субјекти претставува темел за било каква активност на
службата. Таа во својата работа е тесно поврзана со животот и работата на учениците,
работата на наставниците, при што соработува со директорот на училиштето, наставниците,
родителите, како и со разни институции кои имаат непосреден контакт со училиштето, се со
цел да се унапреди воспитно-образовната работа. Стручната служба исто така ќе реализира
програма во рамки на Активот на стручни служби на Град Скопје, која вклучува аналитичкоистражувачка работа.
Земајќи ги предвид актуелните состојби со младата полулација, улогата на стручната
служба се состои во подобрување на воспитно едукативната и социо-емоционалната
компонента во животот на учениците, особено со подршка на работата на ученичката
заедница, работата со ученици кои се во адолсцентна криза, со проблеми во учењето , со
психолошко-развојни проблеми и слично. Во период што следи се планира нагласена работата
со класните раководители, родителите и други субјекти кои имаат значајна улога во креирање
на училишната клима. Стручната служба за потребите на стручното усовршување на
наставниците планира обуки на тема Мотивација на учениците и Карактеристики на знаењата.
Оваа учебна година акцентот ќе биде на поддршката на учениците, наставниците и
родителите во справувањето со Корона вирусот Ковид 19, во услови на поинаква динамика на
одвивање на наставата , со ограничено физичко присусуво во училиште или учење на
далечина.
13.6. Стручни активи
Стручните активи како носители на активности за унапредување на работатата на
наставниот кадар меѓу останатите активности планирани во програмите за секој актив одделно,
на почетокот на учeбната година ќе креираат on- line колаборативна платформа за соработка
(Google drive,Edmodo.com блог, Drop box, група на Вибер, ФБ или друга социјлана мрежа).
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Целта на платформата е споделување на информации, материјали, содржни кои би се
користеле во наставата, предлози за обуки до Тимот за професионален развој, консултации за
тематските и дневните планирања, дисеминации на посетени обуки и сл.

14. Вклученост на семејството во работата на училиштето

Напомена: Активностите за ова подрачје ќе бидат прилагодени на епидемиолошката сосотојба
со Корона вирусот Ковид 19.
14.1. Во животот и работата на училиштето
Соработка на училиштето со семејството е многу комплексно подрачје. Учеството на
родителите во работа на училиштето регулирано со Законот за средно образование и Статутот
на Училиштето (Училишен одбор, Совет на родители). Тоа може да се реализира преку
следните форми и активности:
− индивидуални контакти (посета на родителот во училиштето во приемен ден, а по
потреба и почесто; телефонски разговори, дописи);
− родителски средби (на ниво на училиште, година, паралелка, за одредени зеднички
прашања и проблеми) задолжително по секој класификационен период, а по потреба и
почесто;
− соработка со стручната служба која произлегува од потребата за работа со поедини
ученици, со цел за решавање на индивидуални потешкотии со вклучување на семејство за
подобрување и градење на личните карактеристики на ученикот.

14.2. Во процесот на учење
Вклучување на родители во сите структурни подрачја од внатрешната организација на
воспитно-образовната дејност (родителите, зависно од нивната професија или тесна
специјалност можат да придонесат со свои мислења и сугестии во следењето, вреднувањето,
унапредувањето и планирањето на образовно-воспитната дејност во училиштето). Во настава,
со предлози за дидактички материјали, помош во реализација на некои наставни активности пр. едукативни работилници, екскурзии и сл.
14.3. Во активностите во училиштето
Во училиштето се дава можност за вклучување на семејството во воннаставни активности,
како консултанти и директни реализатори во слободните ученички активности, донатори на
активности, како и во организација на разни активности и акции во училиштето (работни и
солидарни акции, свечености, изложби, издавање училишен весник и сл). Како една форма е и
одржување трибини со родителите на учениците со цел воспоставување на потесна
соработка, покрај членовите на Советот на родители ќе бидат поканети и сите заинтересирани
родители.
14.4. Во донесување одлуки
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Како извонредно важен сегмент во работатата на училиштето е значењето на
родителите во донесување на одлуки кои се однесуваат на подобрување на условите за
работа, избор на активности кои ќе се реализираат и сл. Тоа се остварува преку дискусиите на
родителските средби, преку изјаснување на анкетни ливчиња- во врска со изборни предмети,
програма за ученичка екскурзија. Повисока инстанца се одлуките на ниво на Совет на родители
и секако учеството на родителите во Училишниот одбор.
14.5. Едукација на семејството
Од учебната 2011/2012 година како новина за родителите предвидени се Советодавноконсултативни работилници согласно член 58а од Закон за изменување и дополнување на
Законот за средното образование, за родители чии деца покажуваат слаб успех, нередовно
или несоодветно однесување. Работилниците ги реализира психологот на училиштето според
програмата утврдена од МОН.

14.6. Изработка на брошура за родители.
Училиштето има плакати и брошури за подобра комуникација на родителите со децата
(планирано е тие да се презентираат на родителските средби). Во рамки на програмата за
кариерно советување, изготвени се брошури наменети за родителите на македонски и
албански наставен јазик.

15. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето

15.1. Локална заедница
Со интенцијата за проширување на
практичните бази и остварување на тесен
контакт со институциите како социјален партнер, се едуцираат кадри кои ќе бидат способни да
се снајдат во современиот свет полн со информации и технички новини, подготвени веднаш и
флексибилно да се вклучат во работа по завршеното образование.
Соработката со здравствените организации кои се наставно-научни бази за обавување
на практичниот дел од наставата и феријалната пракса ќе биде институционализирана врз
основа на договори во кој ќе се прецизираат правата и обврските на училиштето и
здравствената организација, изработени и препорачани од ЦСОО. Тенденција е оваа
соработка да се реализира по однапред утврден и правно регулиран договор.
Училиштето континуирано воспоставува соработка со потпишување Меморандуми со
здравствени институции.
15.2. Институции од областа на културата
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Стручниот актив по општествени предмети реализраат активности: посета на театарски
претстави, концерти , музеи, изложби и сл. Оваа учебна година истите ќе бидат реалзирани
доколку тоа го дозволува епидемиолошката состојба.

15.3. Институции од областа на образованието
Оваа учебна година се планира соработка со:
•
повеќе училишта пред се од здравствена струка , низ размена на искуства преку
средби на наставници и ученици, а во перспектива и изработка на заеднички мали
училишни проекти;
•
основните училишта за запишаните осмооделенци во нашето училиште, како и
презентации за упис во наредната учебна година.
•
продлабочување на контактите помеѓу стручните служби за прашања од својата
програма за работа, а посебно од
подрачјето на студиско-аналитичката и
истражувачката работа и активности на стручно усовршување. Во својата работа
стручната служба е поврзана со повеќе институции: Филозофски факултет-Институти за
педагогија и психологија. Актив на стручни служби на Град Скопје, Завод за ментално
здравје, Завод за грижи и социјална заштита, со цел тимски, стручен и
интердисциплинарен приод кон разрешувањето на проблемите.
•
Одделението за образование при секторот за јавни дејности на Град Скопје постои
континуирана соработка во повеќе области.
•
Центарот за стручно образование и обука има богата соработка во насока на
изработка на наставни планови, наставни програми, учебници,стандарди, тестови.
•
Бирото за развој на образованието перманентна соработка со цел поквалитетно
реализирање на наставата.
•
Центарот за образование на возрасни
постои континуирана соработка за
верификација на нови модуларни обуки за занимања.

15.4. Невладини организации
Училиштето е отворено за соработка со невладините организации (ХЕРА, Детска амбасада,
Меѓаши, МАССУМ, УСАИД, СФЕРА) во повеќе проекти. За секој проект соработката ја
воспоставува врз основа на претходно добиена согласност од МОН и Град Скопје или
потпишан Меморандум за соработка).

15.5. Спортски друштва
Стручниот актив по спорт и спортски активности има регистрирано спортски клуб кој го носи
името на училиштето и е вклучен во повеќе активности органзирани од Агенцијата за млади и
спорт, Сојузот на спортски здруженија, Здружението на професори по спорт и спортски
активности на средните училишта на Град Скопје.

15.6. Здравствени организации
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Традиционално, Активите по стручни предмети замаат активно учество на манифестациите на
Здруженијата на медицински сестри и акушерки на Република Македонија, Здружението на
забни техничари, Здружението на фармацевтски техничари, Лекарска комора на Македонија и
сл. Учеството е преку заеднички проекти, презентации, следење на конференции и семинари.
15.7. Меѓународна соработка
Целта на меѓународната соработка е воспоставување мостови за контакт и соработка за
размена на ученици во функција на стекнување нови искуства во струката учество на
заеднички проекти, размена на наставници, усогласување на наставните планови и програми
од здравствена струка, како и развивање на можности за учење по пат на видео конференции.
Од првата средба организирана од страна на нашето училиште произлегоа неколку заеднички
проекти и идеи за апликации за проекти, како и можности за организирање на натпревари од
областа на стручните предмети. Во иднина ќе учествуваме на средби на здравствените
училишта од регионот Македонија, Словенија, Србија, Албанија, Босна, Германија, Бугарија и
Хрватска. Со цел продолжување на соработката и за вклучување на наставници во проект за
изработка на е-лекции од стручните предмети.
16. Вреднување на Годишната програма за работа
Реализацијата на училишната програма ќе се следи и вреднува од страна на Секторот за
стручно образование и обука, како и од стручната служба во училиштето и директорот кои во
рамките на своите програми за работа ги имаат зацртано тие активности низ следните
продрачја:
− Аналитичко-стручна работа (изготвување извешатаи за успехот полугодишен и годишен,
за извршени педагошки увиди, за опременост на училишето, изготвување осврти за
квалитетот на подготовките, за водењето на педагошката евиденција и сл.)
− Работа со стручни органи во училиштето и записници од реализираните активности

Тим кој учествувал во изработка на годишна програма:
Маја Салиу
Костова Дамчевска Валентина
Елена Никчевска
Катерина Анчева
Хирмин Дураку
Весна Атанасовска
Кимете Ахмети

Директор,
Маја Салиу

Претседател на УО,
Нина Кнаггс

55

Прилози:
Годишна програма за работа на: директор, педагог, психолог, совет на родители,
наставнички совет, стручни активи, младинска организација, училишен одбор.
Правилници и акциони планови

Адреса : ул. 50-та Дивизија 2 А
тел:02 3120-187
E-mail: dsmupancekaragjozov@yahoo.com
dsmupancekaragjozov@gmail.com

Завршна одредба
Оваa програма влегува во сила со денот на донесувањето.

Број ______________

СОВЕТ
НВ
А ЕГТР АНДА СГКРОАПДЈ ЕС К О П Ј Е
СО
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________________2021 година
Скопје

K Ё SH I LL I I QYTETIT
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
TË SHKUPIT
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
KRYETAR,
Ирена Мишева
Irena Misheva
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