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1. Лична карта
1.1.Општи податоци за училиштето

СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
"Д-Р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ"

Scientia est potentia
Valetudo bonum optimum

Знаењето е моќ
Здравјето е најголемо богатство

Адреса : ул. ,,50 Дивизија 2а,,
Телефон : 3-120-187
E-mail: dsmupancekaragjozov@yahoo.com

Маја Салиу
/ Директор /
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2. Вовед

2.1 Развојни етапи и карактеристики
Средното медицинско училиште на Град Скопје одбележува постоење повеќе од
седум децении. Поминувајќи низ повеќе фази и етапи, училиштето е едно од
најреномираните во Република Македонија.
СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ е модерно училиште со современи наставни
планови и програми во кое наставата се одвива на два наставни јазика: македонски и
албански. Училиштето врши четиригодишна стручна едукација на кадри од областа на
здравството преку оспособување за следните образовни профили од четиригодишно
стручно образование: медицинска сестра, забен техничар, фармацевтски лабораториски
техничар, мeдицински лабораториски техничар и физиотерапевтски техничар, како и од
тригодишна стручна едукација профил болничар-негувател.
Во непосредна близина на Училиштето работи и Ученичкиот дом за сместување на
учениците од внатрешноста на Републиката кои што се школуваат во нашето училиште.
Местоположбата на училиштето, во центарот на градот, во непосредна близина на
повеќе здравствени институции, е од големо значење за успешно и квалитетно одвивање
на практичната настава и на феријалната пракса и соработка .
2.2. Препознатливост- во наставната, во проектната и пошироката стручна дејност
Стекнатото искуство низ многу години успешна работа на училиштето, претставува
основа за градење на далекусежна визија за продуцирање на квалитетни и перспективни
кадри.
Во перспектива, со севкупниот потенцијал коj го поседува, нашето училиште се
заложува за проширување на понудата на едукативни модули за стручна подготовка за
кадри од здравствена струка.
Во збогатувањето на содржините и активностите на Училиштето, посебно место
има соработката со Секторот за јавни дејности и Секторот за образование на Град
Скопје. Осoбено е значајна традиционалната соработка со Здруженија на Медицински
сестри, Забни техничари кои активно ги вклучуваат како нашиот кадар, така и учениците
во своите секции, конференции, Годишни собранија и Конгреси.
Училиштето по низата награди и признанија, два пати е добитник на престижната
13 Ноемвриска награда на Град Скопје, со што ја потврдува заложбата за постигнување
високи резултати во воспитно-образовна дејност.
Визија
Ако „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
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Мисија
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.
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 новото време и барањата на пазарот на трудот. 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.

3. Организација на работата на училиштето
3.1.

Материјално- техничка подготовка

Во рамките на финансиски средства обезбедени 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. За просторна
подготовка од големо значење е целосното реновирање на училишниот простор:
-

Подовите во училишните холови се целосно обновени со поставување на
епоксидна подлога

-

-

Целосно се обновени училниците (подови, врати, прозори со вариолајт
завеси, ново осветлување, училишен мебел, клима уреди и уреди за
прочистување на воздухот)
Спортскиот надоворешен терен е целосно обновен и поствена е подлога
според сите современи стандарди

-

Училниците се и технички опремени со интернет мрежа и ЛЦД проектори

-

Потполно е реновирана наставничката канцеларија, со дополнување на
надворешен простор, уреден со летниковец.

-

Училишниот простор целосно е варосан.

-

Училишниот двор е целосно обновен, покриен со нови бехатон плочки,
клупите се обложени со нови дрвени панели, а воедно се уредени и
жардиниерите.
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-

Опремена и реновирана е просторијата за прием на родители

-

Во тек е реновирањето на лабораториите и кабинетите за стручна настава.

-

Направена е реконструкција на жардинера во влезниот хол, која долго
време

беше

нефункционална,

со

што

просторот

е

збогатен

со

повеќенаменско катче за одржување работилници, воннаставни активнсти
и одмор на учениците
-

Направена дезинфекција, дезинсекција и дератизација на објектот

-

Извршена набавка на потрошен материјал, опрема и нагледни средства во
функција на унапредување и осовременување на наставата

-

Направена набавка на ИКТ опрема, особено значајна

во услови на

одржување на настава на далечина
-

Направена промена на дел од електричната инсталација
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3.2.

Организација на наставниот процес

Наставата во учебната 2020/21 година започна на 1.010.2020 година,
согласно Измените на Календарот за оваа учебна година. Наствавниот процес се
реализираше континуирано според Програмата за организација на работата на
Училиштето, но со скретени наставни програми, изготвени од БРО и Насоките за
реализација на наставата од ЦСОО. Воедно,

воспитно-обраовниот процес за

оваа учебна година се базираше на Документите кои беа изготвени од МОН, БРО,
ЦСОО и Училиштето:
1. Концепт за развивање систем на обтазование на далечина во средните
училипта во услови на пандемија
2. План за одржување на наставата во основните и средните училишта во
учебната 20220/2021 година
3. Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна
Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко
присуство на учениците во учебната 2020/2021 година
4. Дополнет Куќен ред (Според Планот и Протоколот за настава со физичко
присуство во услови на ковид криза)
5. Кодекс на однесување при учење на далечина
6. Методичко-дидактички насови за импементација на наставните програми ,
изготвено од ЦСОО
7. Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во
периодот на реализација на наставатапреку учење од далечина, изготевено
од БРО, а врз основа тоа изготвена MS Power Point презентација за
наставниците од нашето училиште
Од почетокот на учебната година,

наставата се изведува онлајн

по сите

наставни предмети кои се предвидени со наставниот план и програма за
здравствена струка, за прва и втора година, додека за трета и четврта година ,
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само практичната настава се одвива во лабораториите и кабинетите, како и практичните
бази во здравствените институции, согласно Протоколите за заштита од Ковид 19.
Наставата во учебната 2020/21 година со одлука на Владата на Р.С. Македонија
започна на 1.10.2020

година, а заврши на 10.06.2021, односно 20.05.2021 година за

учениците од завршните години
Зимскиот распуст започна на 31.12.2020 година и траеше до 20.01.2021 година,
второто полугодие започна на 21.01.2021 година .
Планирањето на наставата се реализираше преку годишен глобален план и
писмена подготовка за обработка на секоја наставна тема, како и писмена подготовка за
секоја наставна единица. За предметите според реформираната-модуларна програма, за

прва и втора година, годишните, тематските (модуларни) и планирања за час се
изготвени според новиот образец од Насоките за планирање на воспитнообразовната работа по стручните предмети во стручните училишта, од Центарот
за стручно образование и обука.
Дополнителната и додатната настава е вградена во тематските планирања
на наставниците и воглавно дополнителната настава и во услови на учење на
далечина редовно е изведувана онлајн, преку платформата Теамс, за што има
евиденција во дневниците за работа на паралелките. Додатната настава се
реализира со ученици кои покажуваат особен интерес кон одредена област или се
подготвуваат за учество на манифестации со кои се афирмира Училиштето. И за
овој вид настава

се води евидениција во електронскиот и Днавникот на

паралелката.
Кадровските потенцијали кои го реализираат воспитно-образовниот процес и
програмски планираната дејност во нашето училиште, ги сочинуваат : директор,
помошници директори, претседатели на стручни активи, психолози, педагог, наставници
по општо образовни предмети, наставници по стручните предмети - лекари и стоматолози
- специјалисти од различни области, фармацевти, стручни наставници, дипломирани
медицински сестри, библиотекар.

3.3.

Реализација на Годишната програма за работа

Анализирајќи ја работата на Средното Медицинско Училиште на Град Скопје “Д-р
Панче Караѓозов” во учебната 2020/2021 година, може да констатираме дека начелата
зацртани со Годишната програма за работа се реализирани, воедно земајќи ја предвид
состојбата предизвикана со Корона вирусот – Ковид 19. Имено, наставните програми во
се реализирани по пат на учење на далечина, без физичко присуство на учениците во
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училиште со користење на Платформата

MSTeams

како платформа за учење на

далечина. Наставниот кадар беше обучен за користење на истата во текот на месец
септември. Во тој период бе анаправени сиоте подготовки (изготвен Кодекс за учениците
за одвивање на уечње на длачина, Дополнување на Куќниот ред, изготвен распоред
според епидеми9олошката сосотојба...). Оценувањето беше врз основа на онлајн
ангажманот на учениците од целата учебна година, а со физичко присуство за ученците
од трета и четврта година, по практичната настава, со задолжително спроведување на
протоколите за заштита од Ковид.
Годишната програма за воспитно-образовна работа на СМУГС “Д-р Панче
Караѓозов“ - Скопје е изготвена врз основа на анализата на состојбата во остварувањето
на воспитно-образовната дејност, како и програмските обврски содржани во постојните и
новите наставни планови и програми за средно образование, како и во согласоност со
епидемиолошката состојба.
При подготвувањето на Програмата земени се предвид предлозите, мислењата и
заклучоците што се усвоени од стручните органи за воспитно-образовната работа на
Училиштето, а особено при утврдувањето на конкретните обврски и задачи преку 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 восптно-образовен кадар во Училиштето;
−

особено внимание да се посвети на воннаставните активности преку кои се

нагласија приоритетите за : мултиетничка интеграција во образованието, Еколошката
акција на младите, вештини за вработување, намалување на

насилството и

унапредување на безбедноста во училиштата, отсуство на дискриминација, меѓународна
соработка, хуманитарни акции, акции за крводарителство.
Во текот на учебната 2020-2021 година и во услови на учење на далечина се
организираа трибини, работилници 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.
Учениците од четврта година беа вакцинирани според календарот за здравствено
работење на ЈЗО,

согласно протоколите воспоставени за заштита од Ковид 19, во

присусутво на класните раководители.

Овие активности се секоја учебна година се

спроведуваат во Здравствен дом на Скопје-поликлиника Бит пазар.
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3.4.

Извештај за успехот и редовноста на учениците

Оваа учебна година во започна на 1 октомври и поради состојбата со пандемијата
од Корона вирусот – Ковид 19, беше наметната потребата од адаптирање на условите за
реализација на наставата, согласно насоките на МОН за учење на далечина и оценување
на учениците. Натавнот кадар поминувајќи ги обуките, успешно ги примени алатките за
користење на технолошките можности на платформата Теамс, така што учениците
успешно ги совладаа преостанатите содржини и беа оценувани согласно материјалите
од МОН-БРО и Насоките од ЦСОО „Упатство за наставниците за начинот на оценување
на учениците во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина“. За таа
цел беше изготвена и презентација во Power Point за акцентирање на формативното и
сумативното оценување во услови на учење на далечина.
Следењето и вреднувањето на постигањата на учениците се остварува според
Правилникот за начинот на следење, проверување и оценување, полагање на испити и
напредување

на учениците во средното образование (,,Сл.весник на РМ,, бр.39/02).

Според Одредбите на Правилникот знаењата и вештините на учениците по
одделни предмети се оценуваат во согласност со целите и задачите утврдени со
наставната програма. 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.
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
вештини преку изведба на конкретни манипулации од учениците, а во услови на
пандемија беше реализирана со физичко присусутво за учениците од трета и четврта
година, како и со повеќе форми на демонстација преку видео материјали, платформи за
споделување материјали и комуникација со учениците .
На Советите на паралелки по класификациони периоди редовно се врши
разгледување и анализирање на успехот, редовноста и поведението на учениците, се
собираат податоци за следење на континуираноста на оценувањето, дидактичката
разновидност на формите, методите и средствата за оценување и степенот на
разработеноста на критериумите за оценување и се предлагаат мерки за развој и
унапредување на наставниот процес во функција на подобрување на успехот.
Во рамки на состаноците на стручните активи се дискутира во врска со споделени
добри практики за реализација на наставата и оценување на учениците без физичко
присуство во училиште.
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Во однос на постигнатиот успех во учебната 2020/2021 година СМУГС ,,Д-р
Панче Караѓозов,, Скопје го посетуваа вкупно 2409 ученици, од кои 2330 во
четиригодишно образование и 79 во тригодишно стручно образование: во прва година
584 четригодишно и 31 тригодишно, втора 561 четригодишно и 19 тригодишно, трета 590
четиригодишно и 29 тригодишно и четврта година 595 ученика Од нив на македонски

наставен јазик четиригодишно образование се 1496 во 44 паралелки, а на
албански наставен јазик

четиригодишно образование се 827 ученика во 24

паралелки. Од тригодишното образование на македонски наставен јазик се 25
ученика во 3 паралелки и на албански настaвeн јазик се 54 во 3 паралелки.
Во четиригодишното образование на крајот на второто полугодие

постигнати се

следните резултати: со позитивен успех се 2304 (99%), мало намалување во споредба
со минатата година (99,8 %); од кои со одличен успех се 1591 (59%), а минатата година
беа (59 %) ; со мн.добар успех се 501 (22%), минатата година (29 %); со добар успех 196
(8%), минатата година (11 %) и со доволен 16 (1%), речеси изедначен со минатата година
со (1%) ученика.
Средниот успех на ниво на училиште изнесува 4,41, што е зголемување во споредба со
минатите учебни години (4,29 и 4,06).
Во тригодишното образование, ученици со позитивен успех на крајот на второто
полугодие се 100% од учениците, што е зголемување во споредба со минатата учебна
година кога беше 98 %.

Парелелки со
највисок среден успех
2020/20
21
III 2 мс
III 3 мс
III 4 мс

IV 2 зт
I 3 мс
II 2 мс
IV 3 мс
IV 1 мс
II 3 мс
II 6 мс
IV 2 мс
II 1 мс
I 5 мс
III 1 мс

I 6 мс
II 4 мс
IV 4 мс
III 6 мс

Вк
35
34
35
36
34
35
37
36
36
36
37
36
36
35
37
35
37
35

ж
29
30
30
23
33
29
28
29
28
29
34
27
29
31
30
29
29
25

сред
усп
4.94
4.94
4.91
4.87
4.86
4.85
4.82
4.81
4.77
4.77
4.77
4.76
4.75
4.75
4.72
4.72
4.71
4.7

најнизок среден успех
2020/20
21
II 3 фт
II 2 фт
IV 2
фзт
IV 3 фт
II 3 зт
IV 1
млт
II 1 фт
II 2 фзт

Вк
35
26

ж
32
16

сред
усп
3.6
3.83

31
35
33

15
30
22

3.89
4.08
4.1

34
27
31

21
19
18

4.1
4.12
4.15

тригодишно образ.
2020/20
21
I 1б
I2б
II 1 bol
II 2 bol
III 1 бол
III 2 бол

Вк
9
22
7
12
9
20

ж
6
7
5
7
7
6

сред
усп
3.98
3.1
3.46
3.19
4.48
2.73
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Најдобар успех во четиригодишното образобвание е постигнат во трета година
4,51, каде со позитивен успех се 99% од учениците, а во прва година е најголем бројот
на ученици со позитивен 583 или

безмалку 100%. Во прва

изнесува 4,4; во втора 4,29 и во четврта 4,4.

година средниот успех

Во трогодишното образование во прва

година средниот успех изнасува 3,54, во втора е 3,33 и во трета е 3,6.
Бројот на ученици со позитивен успех во прва година е 583 (100%) , во споредба со
минатата година беше 559 (100%), во втора 545 (97%), а минатата година беше 587
(99%), во трета 585 (99%) што е речеси изедначено со минатата година кога беше 558
(99%). Одличен успех оваа учебна година има најмногу во трета и четврта година каде
71% од учениците го покажуваат овој успех, но и во прва и втора година 65% ученици се
со одличен успех. .
Бројот на ученици упатени на полагање испит на година или поправни испити е 14
ученици , додека 14 ученици ја повторуваат годината

Во однос на редовноста на учениците, може да се нагласи дека оваа учебна
година има мал број регистрирани изостаноци. Најголем број на изостаноци се
регистрирани во втора година (27,4 во просек), а најмалку во трета година (26 во
просек). На ниво на училиште просечната вредност е 29,9, а минатата година таа
вредност беше 37,2 изостаноци во просек .
Прегледот за изостаноци е следниот:

Оправдани
Неправдани

број на изостаноци
39638
2546

просек
28,1
1,8

Вкупно

42187

29,9
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Средно медицинско училиште на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“
Извештај за Второ полугодие учебна 2020-21 година
Мед Заб
Мед Физ
Фар
сес тех
лаб тер
тех I
I
I
I
I
Бр на
учениц
Ученич
ки

I

%

Мед Заб Фар Мед Физ
сес тех тех лаб тер
II
II
II
II
II

II

%

Мед Заб Фар Мед Физ
сес тех тех лаб тер
III
III
III
III
III

III

%

Мед Заб Фар Мед Физ
сес тех тех лаб тер
IV
IV
IV
IV
IV

IV

%

ВК
4г.о.

%

Бол Бол Бол
I
II
III

ВК
3г.о

%

ВК Училиш

245

98

104

68

69

584

249

93

88

65

66

561

244

103

105

70

68

590

255

101

101

70

68

595

2330

31

19

29

79

2409

208

66

80

55

35

444

199

60

67

49

35

410

203

66

92

54

42

457

206

60

79

45

31

421

1732

13

12

15

40

1772

одлични 196

59

56

45

25

381

65%

206

50

32

36

38

362

65% 208

70

55

46

46

425

72% 213

78

56

37

39

423

71%

1591

68%

9

4

10

23

29%

1614

мн доб

43

32

41

21

28

165

28%

33

29

28

21

18

129

23%

18

22

32

20

15

107

18%

28

13

28

17

14

100

17%

501

22%

7

3

2

12

15%

513

добро

6

4

7

2

15

34

6%

10

12

13

6

9

50

9%

15

9

17

4

6

51

9%

13

8

15

10

15

61

10%

196

8%

5

7

3

15

19%

211

дов олни

1%

0

2

1

0

1

4

1%

0

0

1

0

1

2

0%

1

2

2

2

0

7

1%

16

1%

10

5

14

29

37%

45

0

2

0

0

1

3

ВК поз
усп

245

97

104

68

69

583

93

74

63

66

545

101

105

70

68

585

101

101

66

68

591

99%

2304

99%

31

19

29

79

100%

2383

со 1 сл

0

2

0

0

0

2

0%

0

0

0

2

0

2

0%

0

1

0

0

0

1

0%

0

0

0

2

0

2

0%

7

0%

0

0

0

0

0%

7

со 2 сл

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

2

0

2

0%

2

0%

0

0

0

0

0%

2

Пов т

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

12

0

0

12

2%

0

1

0

0

0

1

0%

0

0

0

0

0

0

0%

13

1%

0

0

0

0

0%

13

Вк уч со
слаби

0

2

0

0

0

2

0%

0

0

12

2

0

14

2%

0

2

0

0

0

2

0%

0

0

0

4

0

4

1%

22

1%

0

0

0

0

0%

22

неоц.

0

1

0

0

0

1

0

0

2

0

0

2

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

4.5

4.512

СРЕДЕН
4.68 4.42
УСПЕХ
опр. из
неоп из
ВК из

4.4

100% 249

4.44 4.11 4.408

97% 241

99% 255

3.49

447

586 606

1639

20.747

39638

0.99

23

106 116

245

3.1013

2549

15.9 4447 1009 1257 2926 734 10373 17.4 40303 17.3

470

692 722

1884

23.848

42187

99% 255

97

97

61

68

578

97%

2283

98%

31

13

19

63

80%

2346

1%

4

2

9

0

15

3%

41

2%

0

6

10

16

20%

57

4.296

2181 2944 1437 1783 1327 9672 16.56 3145 1522 2735 1278 1098

9778

17.4 3307 1134 1391 1701 1281 8814

14.9 4182 897 1193 2777 686

9735 16.4 37999 16.3

665

1.19 124

0.92 265

638

81

153

39

70

115

458

0.784 214

89

181

58

123

140

193

35

51

543

2262 3097 1476 1853 1442 10130 17.35 3359 1611 2916 1336 1221 10443 18.6 3431 1274 1584 1736 1332 9357

примерн 243

95

104

65

69

576

99%

246

93

75

65

66

545

97% 244

добро

3

0

3

0

8

1%

3

0

10

0

0

13

2%

2

0

101

102

70

67

584

2

2

0

1

5

4.41

3.54 3.33 3.6

4.71 4.31 3.85 4.34 4.28

4.76 4.45 4.34 4.52

7

4.69 4.56 4.35

0

112

64

4.2

149

4.23 4.406

48

4.406

1.07

2304
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Со графикон, податоците за општиот успех по години се прикажи низ следниот преглед:
Успех во прва година

Успех во втора година

Успех во трета година

Успех во четврта година

P
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G
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Избор на ученик на генерација
Врз основа на доставените апликации на учениците, комисијата го изготви рангирањето
според бодовната листа . Ученик на генерација е прогласена ученикот Александар

12.25
-23,5

1,5

0,25

/

/

2

0,25

/

32

/

0,5

/

/

1

/

1

18,75

-1

0.25
0.25
/

0,5

/

/

/

1

1

1

43,5

-1.25

/

2

1.5

/

/

1

1.5

1

45.25

-2,5

0,25
-1,5

2

/

/

/

1

1.5

2.5

44.25

/

/

/

/

/

1.5

/

20

1.25
/

/

/

/

/

/

1.5

/

25,75

1

/

/

/

1

/

/

41

0.50

/

/

/

1

1

2

38,5

2

/

/

/

2

3

0,5

30.25

2

2

/

/

7

1

2

-20
-14.5
-1
-5,75
-17
-7.75

0.25
0.25
0.25

Освоени
награди

Претседател
на клас

Диелза
Арифи
Мелике
Брава
Магдалина
Петрушевска
Моника
Змејкоска
Александра
Божинова
Амела
Дураку
Алејна
Рушити
Александар
Недев
Александар
Јовановски

Пофален

Бењамин Џелили

IV 2
мс
IV 5
мс
IV 5
мс
IV 5
мс
IV 1
флт
IV 4
мс
IV 4
мс
IV 6
мс
IV 5
мс
IV 3
мс
IV 2
млт

Изостаноци

Божарова Вероника

Вкупно

Успех од
школување

Клас

Име и презиме

Претседател
на УУЗ на
годината
Претседател
на УУЗ
Воннаставни
активнсоти
Вонучилишни
активнсоти

Јовановски од IV 2 млт. со 46 бода.

46

Од постигнатиот успех раководните органи, стручните активи и советите на
паралеките се релативно задоволни, иако се смета дека сите заедно мора да настојуваме
за поголема објективност во оценувањето, постигнување на квалитетни и трајни знаења,
кои секако би се потвдриле во идниот педиод. Тенденција секако преставува
стимулирање на редовно и континуирано ангажирање во текот на целата учебна година,
со напомена

дека треба и натаму да се работи интензивно на подобрувањето на

редовноста на учениците, секако и во услови кога наставата не се одвива со физичко
присуство во училиште. .
Во насока на подобрување на воспитно-образовната работа интензивирана е
соработката со родителите и старателите на учениците, одржани се предвидените
родителски средби, преку платформата MS Teams,
Стручната служба при

СМУГС д-р.„,Панче Караѓозов“ согласно измените и

дополнувањата на Законот за средно образование, по првото тромесечие и на почетокот
на второто полугодие, реализираше групни советувања на родители по основ
намален успех во учењето со

на

3 и повеќе слаби оцени и повеќе од 10 неоправдани
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изостаноци. Според планот беа формирани две групи на родители и тоа на мултиетничка
основа со што ефектот од советувањето беше подобрен уште повеќе од аспект на тоа
што родителите меѓусебе се запознаваа, ги споделуваа потешкотиите и проблемите, а
воедно разменуваа идеи и сугестии како да им се помогне на нивните деца. И во овој
период на советување на родителите, ваквиот начин на работење со истите, се покажа
како исклучително позитивно искуство , кое резултираше со подобрување на успехот и
поведението на учениците во целина.

3.5.

Извештај за државна матура, завршен испит

За реализација на Државна матура и Завршен испит во учeбната
2020/21година Училишната матурска комисија изврши подготовки за пријавување
на испитите и полагање на проектните задачи. При тоа беше изработена
презентација за сите ученици и нивните родители, каде беше акцентирано дека
оваа учабна година испитите ќе бидат подготвени според скретени програми, а
испитите ќе се реализираат со почитување на Протоколите за заштита од ширење
на Ковид 19. Презентацијата се одржа онлајн, на ZOOM платформата, за
учениците од македонски и албански наставен јазик.

Согласно насоките на МОН, концепцијата за оваа учебна година беше адаптирана
на условите на одвивање на наставата и беше направена измена со што учениците
полагаа два екстерни предмети, два интерни предмети и одбрана на проектна задача.
Полагањето на испитите беше спроведено успешно,

според препораките за

заштита од Ковид. За дополнителниот термин кој беше определен за ученици кои се
спречени да полагаат во редовнитре, немаше пријавени ученици.
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Број на ученицикои полагаа државна матура и завршен испит:
МАК
Хирургија со
гинекологија
Интерна и
педијатрија
Мобилна протетика
Фиксна протетика
Ф. Хемија
Ф. Технологија
Фармакогнозија
Микробиологија
Кл. Хемија
Рехабилитација
Физикална терапија
ВКУПНО

редовни

АЛБ
Хирургија со
гинекологија
Интерна и
педијатрија
Фиксна протетика
Мобилна протетика
Ф. Хемија
Фармац.технологија
Физикална терапија
Рехабилитација
ВКУПНО

ред

вонред
Mатура

завршен
Ред и
Вон

МАК

редовни

вонред
3

132

3

Биологија

357

16
65
0
9
54
3
7
64
68
0
418

0
4

Хемија
Историја
Бизнис
Математика

19
4
8
4

ВКУПНО

392

3

АЛБ

ред

вонред

1
2
1
1

1

3
вонред
Mатура

завршен

104

15

Биологија

187

0
32
0
0
32
0
34

10
3

Хемија
Историја
Бизнис
Математика

12
1
4
0

ВКУПНО

204

202

0

4
29
61

0

3.6.
Летопис
Со цел да се даде преглед на активностите кои покрај редовната настава се
реализираа во текот на учебната година го приложуваме следниот:
Преглед на активности кои покрај редовната настава се реализирани во текот на
учебната 2020/2021 година

Активност
Обука за користење на Националнмата платформа за
учење на далечина
Реализација на фаеријалната пракса , која поради
епидемиолшката сосотојба се одложи за во текот на
првото полугодие
Состанок со советник пд ЦСОО за стручните предмети
Реализација на проект за волонтирање преку Институт
Џанго, во кој се вклучени ученици од македонски и
албанскји наставен јазик
Учество на средношколски игри поддржани од Град
Скопје, СФЕРА

Носител на
активнста

Место

Тим предавачи од
редот на наставниот
кадар
Одговорни
наставнци по
стручни птредмети
Одговорни на
стручни активи
Стручна служба

Училиште и
онлајн

Елизабета
Сарафимова
Билјана

Дата
2123.09.2020
Септемвриноември

Онлајн

18,09,2020

Онлајн

Септемвриноември

Градски парк

17,10,2020
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Учество на Вебинар подготвен од БРО и ДИЦ (за ПИСА
тестирање)
Вебинари за кариерно советување
Обука за “Тимско постапување при превенција и
интервенција од употреба на супстанции и врсничко
насилство” Град Скопје и Хера
Обука на тема „Со едукација до превенција и справување
со насилство во училиштата“.
во рамки на проект за креирање безбедни училишни
средини и промоција на позитивен вредносен систем, под
покровителство на Град Скопје,
Оnline работна средба, за координирање на
понатамошните насоки на поединечните активности кои се
вградени во Програмата на проектот за "Безбеден град".
онлајн турата во Собрание за учениците од нашето
училиште. На турата присуствуваа повеќе од 60 ученици
од прва година.
На оваа тура учениците имаа можност да се запознаат со
историјатот на Собранието, со салите во кои се одржуваат
седниците на пратениците и состаноците на комисиите,
како и канцеларијата на претседателот на Собранието и
канцеларијата која ја користеа претседателите на
државата, пред изградбата на претседателската вила.

Стефановска
Предметни
професори од прва
година
Елена Никчевска

Онлајн

29,10,2020

Онлајн

27 и30
10,2020
30,10,2020

Валентина
Дамчевска

Хотел
Бистра

Институтот за
европски образовни,
социо-културни и
економски политики
ЕВРОПА ЗА
ТЕБЕ Скопје.
Стручна служба

Училиште

13,11,2020

Онлајн

17,11,2020

Никола Стојановски
Фатима Кривањева

Омлајн

2.12.2020

Исто така, учениците имаа можност одблизу да се
запознаат со работата на пратениците и собраниските
служби, но и да дознаат нешто повеќе за надлежностите
на законодавниот дом.
првите пилот-предавања на тема Борба против
корупција во рамките на проектот "Антикорупциска
едукација на учениците во средното образование".

Никола Стојановски

4,12,2020

Часови беа реализирани со паралелките I2 забни
техничари и I3 медицински сестри.
Морам да истакнам дека учениците одлично го прифатија
ова предавање и покажаа голем интерес за темата. Преку
дискусија имаа можност да го искажат својот став по ова
прашање и да дадат примери за корупција.
Одржана онлајн презентација за матура со учениците и
родителите од сите паралелки
Онлајн настан за сајбер безбедниост на младите во домот
и училиште проект подржан од Град Скопје
Одржан натпревар по англиски јазик за пласман на
регионалниот ELTAM натпревар
Учество на конференцијата „Како до (по)безбедни
училишни средини
Фокус група за истражување за имплементација на МИО
во предметот Граѓанско образование во прва година
Поделени награди на ученици и ментори кои учествуваа
на повеќе натпревари од областа на природни науки и
иновации

педагог

На ZOOM

3,12,2020

Центар за
истраживање ЦИКЛ
Актив – Ангглиски
јазик
Лидери за
едукација,
активизам и развој
Младинскиобразове
н фориум

На ZOOM

26.01.202
1

На ZOOM

25,05,2021

Народна техника

Училиште

28,06,2021

Март-април
28,05,2021
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4.

Реализација на наставата
4.1. Редовна настава по сите предмети (теоретска и практична)

Од почетокот на учебната година,

наставата се изведува онлајн

по сите

наставни предмети кои се предвидени со наставниот план и програма за
здравствена струка, за прва и втора година, додека за трета и четврта година ,
само практичната настава

се одвива во лабораториите и кабинетите, како и

практичните бази во здравствените институции, согласно Протоколите за заштита
од Ковид 19.

Планирањето на наставата се реализираше преку годишен глобален план и
писмена подготовка за обработка на секоја наставна тема, како и писмена
подготовка за секоја наставна единица. За предметите според реформиранатамодуларна програма, за прва и втора година, годишните, тематските (модуларни)
и планирања за час

се изготвени спoред новиот образец од Насоките за

планирање на воспитно-образовната работа по стручните предмети во стручните
училишта, од Центарот за стручно образование и обука.
Учениицте од трета и четврта година практичната настава ја обавуваа во
училиште, поделени во групи и со почитување на протоколите за заштита од
Ковид 19.
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4.2.

Информатичко комуникациска технологија во наставата

Со оглед на околностите наметнати со пандеијата со Ковид 19, во текот на целата учебна
година наставата на далечина се одвиваше непречено, сите наставници и ученици
успешно се вклопени на платформата MSTeams. Поединечни индивидуални проблеми на
учениците (снемување електручно напојување во местото на живеење, кратки прекини на
интернет конекциите поради провајдерите и сл. ) брзо се надоместуваат преку сите
форми на поддршка на училиштето (дополнителна онлајн настава, прилагодени алатки
на платформата и сл.)
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Платформата за учење

на далечина, MSTeams овозможи организација на

содржините во форма на е-училници (тимови). Секоја е-училница е поврзана со
соодветен наставник и ученици, при што наставникот има можност да:
➢ восптоставува двонасочна онлајн комуникација со учениците
➢ поставува содржини (документи, презентации)
➢ поврзува надворешни содржини од ЕДУИНО
➢ испраќа соопштенија до учениците
➢ врши двонасочна комуникација со користење на форуми
➢ дефинира активности кои треба да ги сработат учениците
➢ дава повратни информации на испратените домашни задачи од учениците
➢ одржува on-line настава со помош на Microsoft Teams
➢ креира и одржува тестови
Платформата овозможува изведување на online тестови, базирани на банки со
прашања за:
➢ Кратки одговори
➢ Есејски прашања
➢ Избор на еден точен одговор
➢ Избор на повеќе точни одговори
➢ Пополнување на празни делови од реченици и друг видови на прашања
4.3.

Дополнителната и додатната настава

Дополнителната и додатната настава е вградена во тематските планирања на
наставниците и воглавно дополнителната настава редовно е изведувана, за што има
евиденција во дневниците за работа на паралелките,како и електронскиот дневник.
Дополнителната настава е за учениците кои

имаат потешкотии во учењето и

заостануваат по одделни предмети од разни причини (болест, 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
Годишната програма. Поради тоа во текот на целиот воспитно-образовен процес

на

учениците им беа 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.
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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.
За учениците кои во текот на задолжителната настава и низ другите воспитнообразовни активности покажуваа зголемен интерес за определени научни и наставни
дисциплини или се подготвуваа за учество на манифестации

со кои се афирмира

Училиштето , беше организирана додатна настава, според програми

што

значат

проширување и продлабочување на содржините по одделни предмети и подрачја, а
придонесуваат за развој на талентот и интересите на ученици.
И во услови на пандемија, без физичко присуство на учениците, дополнителната настава
беше реализирана, пред се со индивидуален пристап, со цел да се даде соодветна
поддршка на учениците.
Дополнителната и додатната настава оваа учебна година се одвиваа и во услови на
учење на далечина
4.4. Изборна настава
Оваа учебна година започна да се применува информирањето на учениците и
родителите за новиот наставцен план според кој во трета година имаат можност за озбор
на еден од понудените предмети:
Наставен профил

Медицинска сестра

Забен техничар

Фармацевтски техничар

Медицински лабораторискосанитарен техничар

Физиотерапевтски техничар

Предмети во
трета година
(од учебна 2021-2022)
Медицинска етика
Биологија
Хемија
Физика
Информатика
Основи на радиологија во дентална
медицина
Биологија
Хемија
Физика
Информатика
Козметологија
Хемија
Биологија
Математика
Информатика
Цитолошки и хистолошки техники
Биологија
Хемија
Физика
Информатика
Итни медицински состојби
Биологија
Хемија
Физика
Информатика

P
A
G
E

5. Реализирани проекти според интересот на учениците и програмите за
работа кои се составен дел на училишнатата Годишна програма
Покрај грижата за редовната образовно-воспитна работа, големо внимание
е посветено и на воннаставните активности кои и во услови на одвивање на
образовниот процес на далечина, беа реализирани со посебен ентузијазам и
мотивираност.
Преку партнерски однос и воспоставување линк со повеќе релевантни институции,
низа активности успешно се реализираат. При тоа младите се стимулирани активно да
партиципираат со свои идејни решенија и учество во повеќе проекти.

Посебно како

области би ги издвоиле следните:
-

Унапредување на безбедноста во училиштето и спречување на училишното
насилство (Тим за берзбедност на Училиштето)

-

Унапредување на здравјето на учениците и животната средина

-

Промоција на ученичките права , слободи и различности

-

Поттикнување на кариерното советување и информирање на учениците

-

Развој на претприемачкиот дух и спсобности кај учениците со цел зголемување
на нивната конкурентност и зголемување на бројот на млоади претпиемачи,

-

Акции во соработка со Црвен крст

-

Хуманитарни акции

-

Проект за меѓуетничка интеграција

-

Учество на Средношколски игри СФЕРА

-

Учество на МАССУМ во повеќе категории (оваа учебна година преку видео
конференциска врска)

-

Учество на повеќе активности организирани од Europe house Skopje

Соработката со локалната заедница се развива преку голем број на
активности, како што се

вклучување во одбележување на значајни настани,

крводарителски акции, проекти со Секторот за јавни дејности, Одделението за
образование на Град Скопје. Како позначајни ги издвојуваме:

5.1 Учество на манифестација Средношколски игри
Секторот за образование на Град Скопје и здружениоте СФЕРА ја организираа
манифетацијата Средношколски игри , каде учениците од нашето училиште
учествуваа во три категории. Носители Елизабета Сарафимова и Билјана
Стефановска.
Настанот се реализира во Градскиот парк, со почитување на
неопходната физичка дистанца меѓу учесниците
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5.2 Активности на тимот за Црвен крст
Тимот на Црвен крст оваа учебна година реализраше повеќе активности: Акција на
крводарителство, Одбележување на месецот на борба против глад во светот со онлајн
презентации, учество на натпревар по прва помош, волентерство во вакциналните
пунктови и др

Носител: Нина Кнаггс

5.3 Одбележување на Светскиот ден на сестринството
Училиштето во континуитет остварува

соработка со Здружението на медиицински

сестри и акушерки преку учество на одбележување на Денот на сестринството и
учество на повеќе манифестаци, меѓутоа оваа учебна година поради состојбата со
пандемија предизвикана од Ковид 19, тоа беше реалзирано преку изработка на
проекти и презентации за значењето на оваа благородна професија.
Носител: Актив на медицински сестри
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5.4 Одбележување значајни датуми:
Во рамки на активностите на УУЗ- ученичката училишна заедница, беа одбележени
Меѓународниот ден на човекови права, Меѓународниот ден на Ден на Ромскиот јазик,
Меѓународниот ден на албанската азбука, Денот на волонтерите, Подигнување на
свеста за ретките болести , за дијабет, Меѓународниот ден за елеиминирање на
насилството врз жените, Светскиот ден на човековите права и др.
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5.5 Еколошка акција на младите
Програмата за

„Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен

систем“ се имплеметира во 6 подрачја: штедење струја, вода, топлинска енергија,
разубавување на околината, а од оваа учебна година и транспорт на луѓе и селекција
на отпад, на препораки од од МОН и ОХО. За координирање на активностите, во
училиштето се формира Еко одбор. Од тоа произлезе потреба да на состаноците на
стручните активи се дискутира во врска со потребата за збогатување на тематските
планирања во делот на целите и во услови на одвивање на наставата на далечина.
Оваа учебна година Тимот за еколошка акција учествуваше на настанот Tesh Fashion
Носители Билјана Стефановска

5.6 Трибини и работилници посветени за подигнување на свеста за сите видови
насилство, особено за заштита од сајбер насилство
Оваа учебна година се одржаа неколку онлајн работилници со сите заинтересирани
ученици, пред се како врсничка едукација. Акцент беше ставен на препознавање на
сите форми на сајбер насилство и негово спречување. На една од работилниците беа
поканети и претставници од секторот за превенција на СВР Скопје.
Безбедноста на учеилиштата особено се нагласува во програмските определби на
Секторот за образование на Град Скопје, за што е изготвен Училишшен протокол за
постапување, кој перманеннтно се надградува, согласно условите и контекстот на
животот на младите
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5.7 Развивање на младински активизам
-

Учество во проектот „Преку волонтерството младите ги запознаваат своите
врсници со попреченост во развојот “. Носител Институтот за истаржување,
анализа,

едукација,

унапредуување

на

граѓанското

општество

и

инфраструктура во бизнистот, културата, здравјето и спортот Џанго Скопје, а со
поддршка на Град Скопје. Преоктот се одржа преку онлајн средби на учениците
со носителите на проектот.
-

Ученичките Ана Даневска и Тамара Тодоровска земаа активно учество
на Конкурс за најдобар есеј на тема “Имам нешто да кажам за својата
иднина” по повод одбележувањето на 9 Мај Денот на Европа а во
организација на European Movement EMMK.

-

Ученици од нешето училиште се вклучени во повеќе активности на
Црвениот крст и црвената полумесечина. Особено се истакнаа ученици
кои беа волонтери во пунктовите за вакцинација за заштита од Корона
вирусот
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5.8 Активности со Europe House Скопје:
- Снимена Видео порака од учленичка која учествуваше на средбите со амбасадорот
Жбогар , за одбечежување на првиот роденден на Europe House Скопје

5.9 Проект "Антикорупциска едукација на учениците во средното образование"
Нашето училиште е дел од пилот проект „Борба против корупција“ од МОН, БР,
ДКСК и финансика поддршка од Амбасада на Кралство Холандија

На

04.12.2020

година,

беа

реализирани

првите

пилот-предавања

на

тема Борба против корупција во рамките на проектот "Антикорупциска
едукација на учениците во средното образование".
Часови беа реализирани со паралелките I2 забни техничари и I3 медицински
сестри. Учениците одлично го прифатија ова предавање и покажаа голем
интерес за темата. Преку дискусија имаа можност да го искажат својот став по
ова прашање и да дадат примери за корупција.
Носител: Никола Стојановски
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5.10

Проекти МИО – меѓуетничка интеграција во на младите

Училиштето изготви Акционен план кој произлегува од Стратегијата на Град Скопје за
меѓуетничка интеграција и граѓанска вклученист, со цел унапрадување на меѓуетничката
кохезија кај младите и градење на едно општество за сите како еден од стратешките
приоритети на нашата држава
1. Заеднички часови по практична настава онлајн и со физичко присууство - болничари
(Мерадије Фејзулаху и Фросина Благојевиќ)
2. Онлајн посета на Собрание на Р. Северна Македонија (Никола Стојановски и Фатием
Кривањева) и дискусија за постатата
3. Проект на Институт Џанго за младински активизам и волонтерство преку заеднички
работилници со врсници со пречки во развојот. Во проектот учествуваат 20 ученици
од двата наставни јазика, на едукативни работилници, дел во училиштето, а дел во
здруженијата на лица со инвалидитет.
4. Реализација на проектот од Град Скопје „ Зборувам на јазикот на мојот другар“ за
бесплатни тримесечни курсеви, каде четири групи ученици од албански настевн јазик
го изучуваа македонскиот јазик, две групи од учениците на македонски наставен јазик
го изучуваа албанскиот јазик и една група професори го изучуваа албанскиот јазик.
Проектот се реализираше во период од нември онлајн, со два блок часа неделно. Со
посетување

на

курсевите

за учесниците се оствари

можност

за

јазична

социјализација. Курсевите беа логистички и финансисики поддржани од Град Скопје.
5. На 02 декември беше реализирана онлајн турата во Собрание за учениците од
нашето училиште. На турата присуствуваа повеќе од 60 ученици од прва година. На
оваа тура учениците имаа можност да се запознаат со историјатот на Собранието, со
салите во кои се одржуваат седниците на пратениците и состаноците на комисиите,
како и канцеларијата на претседателот на Собранието и канцеларијата која ја
користеа претседателите на државата, пред изградбата на претседателската вила.
Исто така, учениците имаа можност одблизу да се запознаат со работата на
пратениците и собраниските служби, но и да дознаат нешто повеќе за надлежностите
на законодавниот дом. Носители Никола Стојановски и Фатиме Кривањева
6. Во согласност со планот за следење и проценка на активностите во рамки на Проектот
на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, реализирани се
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онлајн средби со фокус групи со ученици во однос на нивните искуства со наставните
програми по Граѓанско образовани, од прва година, една група на македонски и една
група на албански јазик. Преку овие фокус групи се доби увид во ефектите од новите
содржини по Граѓанско образование врз учениците кои во учебната 2020/2021 година
започнаа со изучување на предметот во првата година од средното образование.

7. За имплемемтација на МИО Активности на младите Град Скопје
соработка со училиштето СУГС „Лазар Танев“

се ралаизра

за кое е потпишан и

Меморандум за соработка. Проектот се однесува на,, Традиционална кујна и
Учиме за нутриционизам и диететика, готвиме балансирана и здрава храна “
Работилницата се одржа онлајн, а од страна на нашето училиште со проф
Мерадије Фејзулаху, Фејзеје Акија и педагогот Валентина Дамчевска.
8. Учество на едукатвна работилница Демократија и Собранието и виртуелна посета на
Собранието , ученици од четврта година и

проф Никола Стојановски и Фатиме

Кривањева
9. Во рамките на проектот Толкување на заедничката историја во современото време
организиран од Мировна акција и АНИМ ( асоцијација на наставници по историја на
Македонија) на 23.04.2021 год. беше организиран заеднички час на тема Жените во
Македонија – Жени хероини на кој учествуваа ученици и наставници од следните
училишта СОУ „ Љупчо Сантов“ Кочни, СОУ „Ристе Ристески Ричко“ Прилеп, СМУГС
„Др Панче Караѓозов“ Скопје ученици од втора година кои следат настава на
македонски и албански јазик
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5.11

Отворен ден на училиштето
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5.12 Кариерно советување и Отворени денови за промоција на факултетите
Kако дел од инцијативата на Град Скопје за отворени денови во средните училишта,
универзитетите и факултетите што се заинтересирани да ги презентираат своите
програми пред идните студенти имаа можност да го сторат тоа во една поорганизирана
форма. Тоа се реализираше во организација на Кариерниот центар на Училиштето.
Можноста која им се нуди на средношколците е, оваа учебна година преку онлајн
презентации на програмите на факултетите да добијат информации и одговори за
високото

образование

и

да

го

направат

вистинскиот

избор

за

својот

професионален развој.

5.13 Тим за безбедност
Во однос на заложбата

за намалување на насилството и унапредување на

безбедноста во училиштето, под иницијатива на Град Скопје и Секторот за превенција на
СВР Скопје, формиран е Тим за безбедност во кој членуваат сите релевантни субјекти:
директор, струлна служба, наставен кадар, претставници од Советот родители,
претставници од Ученичката заедница, претствник од агенцијата за обезбедување. Во
училиштето се реализираат повеќе активности:
●

Активно учество во проекти поддржани од Град Скопје за намалување на
насилството и унапредување на безбедноста во средните училишта ”Безбедни
училишта- хармонична средина”.

●

Одржување разговори и работилници за ненасилна комуникација од страна на
педагошко психолошката служба . За одбележување е одржаниот онлајн настан
за сајбер безбедниост на младите во домот и училиште проект подржан од Град
Скопје на кој поканивме претсавници од СВР да учпествуваат во дискусијата

●

Во рамки на одржаните Совети на паралелки се нагласува значењето на
наставниците во подигнувањето на безбедноста, особено во услови на учење на
далечина, за подигнување на свеста и спречување на сајбер насилство

●

Онлајн состаноци со претседатели на класови

и реалзирани работилници од

страна на учениците - спроведување на мерките од акциониот план (давање идеи
и предлози за активности, извештај за состаноците на класната заедница)
●

Учениците и родителите се запознати со протоколите за безбедност , преку
материјалите кои ги доставува стручната служба до секој класен раководител

●

Оваа учебна година беше изготвен Кодексот за безбедно одвивање на наставата
на далечина
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5.14 Грижа за здравјето на учениците
Гризжата за здравејето на учениците особено е нагласена оваа учебна година, имајќи ја
предвид епидемиолошката сосотојба, па акцент е ставен и на физичкото, но секако и
менталното здравје на ученците. Освен перманентната поддршка од стана на наставниот
кадар и стручната служба, и секако соработката со семејството, беа реализирани и
активности:
- Вакцинација на учениците од четврта година
- Предавања на класен час со материјал изготевен од Одделение за социјална
медицина од Центарот за јавно здравје- Отсек за здравствено воспитание на
темите:
1. Пубертет, сексуално преносливи болести

и репродуктивно здравје кај

младите
2. Алкохолизам
- Подигнување на свеста за правилно прочитување на пртоколите за заштита од
Корона вирус
5.15.Програма за практиканство
Во рамки на програмата за имплементација на практикантсво, како и за потребите на
дуалано образование,

компанијата „Алкалоид АД Скопје“ потпиша меморандум за

соработка Проектот,

е верифициран од страна на „Стопанската комора на

Македонија“ а поддржан и од управата на „Град Скопје, вклопувајќи ја стратешката
ориентација на нашето училиште е да се продуцираат стручни кадри кои ќе одговорат
на потребите на пазарот на трудот преку стекнување вештини низ практична работа
во реални услови. Сето ова е во насока на воспоставување систем на дуално
образование во склоп на заложбите за одржлив економски раст и развој.
Програмата е презентирана пред родителите и учениците од втора година, за
понатамошна едукација во рамки на дуално образование.

P
A
G
E

5,16. Проект „Поттикнување на волонтерството кај младите“.

5.2 Постигнати награди за учебна 2020/2021 година
За Училиштето значајни се постигнатите резултати и пласмани на повеќе
регионални, државни и маѓународни натпревари. Прегледот е претставен во табелата, но
особено ќе ги нагласиме освоените први места .
Натпревар и
ментор
Општинс Регион Држа Меѓунар ученици
организатор
ки
ален
вен
оден
Град Скопје
учество
/
Евгенија
Билјана
/
НВО СФЕРА
Природни науки
Град Скопје
НВО СФЕРА
Графит

Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн

Ристова

Стефановска

Ана Даневска

Елизабета
Сарафимова

учество

/

1

1

Магдалена
Петушевска

Елена
ЈакимовскаБарџовска

1

3

Ева Петкова

Елена
ЈакимовскаБарџовска

2

1

Евгенија
Ристова

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

3

2

Стефан
Николовски

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

3

2

Мила Ѓоргиева

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

2

2

1

Тоше Николов

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

2

3

2

Тања Иванова

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

/

3
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Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
Биологија
Друштво на
биолози
онлајн
"Еко Логик"
Средношколски
натпревар за
учениците кои
живеат во
Брегалничкиот
регион
United Nations
Association Coventry
Branch and Coventry
University Centre for
Trust, Peace, and
Social Relations
Натпревар по
читање Celebrating
Female Writers,
Универзитетот
Американ Колеџ во
Скопје (UACS)

ELTAM натпревар
Aсоцијација на
наставници по
англиски јазик
ELTAM натпревар
Aсоцијација на
наставници по
англиски јазик

3

Емилија
Андоновска

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

Лора Ѓорѓиевска

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

1

3

3

Сара
Зафировска

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

1

1

3

Елена
Муратовска

Виолета
Јовевеска

2

2

Еелна
Бајлозова

Виолета
Јовевеска

3

2

Моника
Урошевска

Виолета
Јовевеска

Ема Мицевска

Виолета
Јовевеска

Меланија
Симовска

Виолета
Јовевеска

Стефанија
Ризова

Виолета
Јовевеска

Викторија
Јаневска

Соња
Дојчиновска
Гроздановска

Ема Николова

Славица
Ѓучевска

Ирена
Латиновска

Славица
Ѓучевска

Ана Даневска

Бети
Силјановска
Дрнков

Теа Славевска

Благој Гонов

3

3

3

3

3

2

1
Young
People’s
Peace Essay
Competition
2020
учество

1

1

3

3

1
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ELTAM натпревар
Aсоцијација на
наставници по
англиски јазик
ELTAM натпревар
Aсоцијација на
наставници по
англиски јазик
ELTAM натпревар
Aсоцијација на
наставници по
англиски јазик
57 Државен
натпревар на
младите
истражувачи во
областа Иновации
Сојуз на
здруженија на
младите
истражувачи
на МакедонијаНаука на млади
Сојуз на
здруженија на
младите
истражувачи
на МакедонијаНаука на млади
Сојуз на
математичари на
Македонија
Сојуз на
здруженија на
младите
истражувачи
на МакедонијаНаука на млади
Сојуз на
здруженија на
младите
истражувачи
на МакедонијаНаука на млади
Сојуз на
хемичарите и
технолозите на
Македонија
Сојуз на
хемичарите и
технолозите на
Македонија
Сојуз на
хемичарите и
технолозите на
Македонија
Сојуз на
здруженија на
младите
истражувачи
на Македонија-

1

1

Христијан
Јовановски

Марија
Петреска

2

2

Надица
Цветкова

Ивана
Радиновска

3

2

Стефан
Николовски

Елизабета
Атанасова
Владимировска

1

1

Марија Ушевска

Елизабета
Сарафимова

1

Ангела Нацева

Виолета
Јовевска

1

Елена
Бајлозова

Виолета
Јовевска

Драган Димов

Биљана
Стефановска

2

2

1

3

3

1

2

3

Кристина
Спасовска

Емилија
БошковскаЖивадиновиќ

1

2

2

Марија
Славковиќ

Наташа
Глигоровска

Анастасија
Костоска

Снежана
Ефтимовска

Јована Данова

Даниела
Стојановска
Пановска

Тоше Николов

Сузана
Тасевска

Сара
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Извештај за одржаните онлајн натпревари МАССУМ Образовно рандеву 2021

Натпревар
1.Интервју за
работа

Наставен јазик

Ученик

Ментор

Македонски:

Ивана Динева
IV 2 з.т
Besa Sejdiu
IV 6 м.с
Ана Стојаноска
IV 1 з.т
Ана Ѓонеска
I 4 м.с

- Благојче
Ѓорчевски
- Shpresa Ismaili

2 место

- Благојче
Ѓорчевски
- Татјана
Христовска
Качоровска
- Shpresa Ismaili

1 место

- Ацо Ѓоргиевски

2 место

Албански:
Англиски
Македонски:

2.Јавно
говорењеПодготвен говор
3. Маркетинг
план

Албански:

Македонски Тим
„Hi desk“

Besa Sejdiu
IV 6 м.с
Огњан
Стаменковски
IV 3 м.с
Филип
Руменовски
IV 3 м.с
Бојан
Станојевиќ
IV 3 м.с

Освоено место
2 место

2 место
1 место

- Благојче
Ѓорчевски
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Потпишани меморандуми за соработка со здравствени институции
1. Меморандум за соработка со Nikob Medical ( база за практична настава
главно за смерот медицински лабораториски техничари).

2. Со потпишување меморандум официјално се обнови традиционалната
соработка со “ЈЗУ Универзитетска Клиника за физикална медицина и
рехабилитација“ , база за практична настава за смерот физиотерапевтски
техничари.

3. Меморандум за соработка со Катлановска Бања ДОО Катланово – база за
практична настава за физиотерапевтски техничари
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4. Соработка со Алкалоид АД Скопје и формирана парцијална дуална
паралелка помеѓу СМУГС Д-р Панче Караѓозов и Алкалоид АД Скопје за нов
смер фармацевтски техничари во фармацевтска индустрија

5. Меморандум за соработка со ЈЗУУ Клиника за детски болести Скопје

6. Нов меморандум за долгорочна научна, техничка и образовна соработка со
Стоматолошки факултет Скопје при Универзитет Св. Кирил и Методиј
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7. Меморандум за соработка со Snte Plus Hospital

8. Меморандум за соработка со Институт за европски образовни,социокултурни и економски политики Eu4u- Скопје, за обука на тема „Со едукација
до превенција и справување со насилство во училиштата“. Обуката е во рамки на
проект за креирање безбедни училишни средини и промоција на позитивен
вредносен систем, под покровителство на Град Скопје, a го реализира Институтот
за европски образовни, социо-културни и економски политики ЕВРОПА ЗА
ТЕБЕ Скопје.
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6.

Работа на управните и стручните органи и тела

6.1. Училишен одбор
Во текот на учебната 2020/2021 година, Училишниот одбор има одржано состаноци на
кои се разгледувани прашања и донесени повеќе одлуки:
•

Усвојување на програма за реализирање на завршната екскурзија

•

Избор на најповолнапонуда за реализација на завршна екскурзија

•

Годишен финансиски план на приходи и расходи од дотација

•

Годишен финансиски план на приходи и расходи од самофинансирачки
активности

•

План за јавни набавки за 2021 година

•

Формирани се пописни комисии

•

Усвоен е пописниот елаборат за извршениот попис на основните средства,
ситниот инвентар и паричните побарува со состојба на 31.12.2020 година

•

Донесена е одлука за благајнички максимум

•

Донесен е годишниот извештај за финансиското работење на училиштето за
периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година.

•

Усвоена Годишна извештај и програма за работа на училиштето и училишниот
дом.

6.2 Совет на родители
Програмата за работа на Советот на родители опфаќа прашања од интерес на
успешно работење на училиштето.
Родителите се вклучени во работата на Училиштето преку Советот на родители и на
Училишниот одбор, како форми кои се утвдрени со Законот за средно образование.
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Соработката на Советот на родители и на Училишниот одбор не е формална бидејќи
училиштето ја прифаќа поддршката од родителите кои самоиницијативно сакаат да
помогнат во работата на училиштето и да придонесат за унапредување на училишната
клима.
Во текот на учебната 2020/2021 година, одржани се состаноци на Советот на
родители на кои се разгледувани прашања поврзани со работата на училиштето
•

Поддршка за редовно одвивање на наставата во услови на учпење на далечина
поради епидемиолошката состојба.

•

Избор на претставници од Одборот на родители во советот на родители за прва
година

•

Избор на осигурителна компанија која ќе ги осигура учениците

•

Информација за учебници кои ќе се применуваат и кои се пристигнати од
Министерството за образование и наука

•

Именувани се претставници во Училишниот одбор од редот на родителите на
учениците.

•

Реализација на проекти во училиштето.

•

Истотака, родителите се информирани во врска со изборните предмети кои се
изучуваат во трета година спред реформирано, модуларно образование
6.3. Наставнички совет на Училиштето
Во текот на учебната година одржани се 14 состаноци на Наставнички совет, на

кои по класификациони периоди беше направена анализа на постигнатите резултати.
Исто така на Наставничките совети беше дискутирано во врска со одвивање на наставата
на далечина на платформата MS Teams и донесено одлука за активнсти поврзани со
реалзиација на повеќе проекти - проекти за мултиетничка интеграција, тим за еколошка
акција, назначени членови на Училишна матурска комисија,

членови на Тим за

безбедност на училуштето, уписни комисии, комисии за интерни матурски предмети, тим
за изготвување на самоевалуација на училиштето. На Наставнички совет беше донесена
и предлог одлука за распишување оглас за запишување ученици во прва година во
учебната 2021-2022 година. Како и секоја година беше прогласен и ученик на генерација.
6.4 Менаџерски тим на Училиштето
Менаџерскиот тим во училиштето го сочинуваат: Директор,
директор и стручна служба. Тимот го предводи Директор

помошници на

кој е раководен орган и е

одговорен за законитоста во работењето на училиштето.
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Менаџерскиот

тим

преку

негување

на

тимската

работа

се

стреми

кон

остварувањето на крајната цел : подобрување на воспитно - образовната работа и
постигнување на подобри резултати во учењето и работењето на училиштето.
Членовите на менаџерскиот тим, секој во рамките на своите надлежности дава свој
придонес во:
•

организирање и координирање на работата во училиштето, а во учебната 20202021 во услови на пандемија, согласно насоките за учење на далеќина и
протоколите за настава со физчко присуство

•

следење на воспитно-образовната работа и грижа за целосно реализирање на
наставните програми

•

грижа за правилно и навремено водење на педагошката евиденција и
документација

•

стручно усовршување на наставниците, особено во насока на совладување на
платформата за учење на далечина

•

следење на редовноста на наставниците и учениците и предлагање мерки за
подобрување на истата

•

анализа и следење на успехот и поведението на учениците

•

унапредување на соработката со родителите односно старателите на
учениците

•

грижа за обезбедување и употреба на наставни нагледни средства и други
помагала

•

грижа за осовременување на наставата со примена на современи облици и
методи за работа

•

анализа на ефектите од примена на иновации во наставата

6.5. Стручни активи
Наставниците од нашето училиште имаат активна соработка со Бирото за развој
на образованието и со Центарот за стручно образование и обука, преку учество во
изготвување на Курикулумите за сите профили од здравствена струка, во развојот и
унапредувањето на наставните планови и програми, имплементација и ревизија. При тоа
се

остварува

соработка

со

универзитетски

професори

од

Медицинскиот,

Стоматолошкиот и Фармацевтскиот факултет, како и претставници од соодветни
здравствени институции како социјални партнери.
Соработката е продлабчена со активно учество на стручни наставници во проектот
на МОН, ЦСОО за Модернизација на техничкото образование реформа во пет чекори во
техничкото образование на ниво на анализа на сектор,

изработка на стандарди на
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занимање, стандарди на квалификации, наставни планови и програми. За реализација на
истата организирани се обуки од страна на ЦСОО и МОН за реформите на техничкото
образование.
Наставниците од нашето училиште перманентно учествуваат и во изготвување на
наставни планови и програми, за модуларно реформирано образование
За координирање на активностите, во училиштето се формира Еко одбор. Од тоа
произлезе потреба да на состаноците на стручните активи се дискутира во врска со
потребата за збогатување на тематските планирања во делот на целите.
6.5.1. Обуки за наставниот кадар:

Во текот на учебната година беа одржани обуки за наставниот кадар:
- Во рамки на професионалниот развој на наставниот кадар, Наставниот
кадар проследи обуки на онлајн платформа од БРО ( за која добија и електронски
сертификати) и Обука за користење на Националната платформа за учење на
далечина
- Обука за целиот наставен кадар за користење на Националната
платформа за учење на далечина , од колеги едукатори од нашето училиште:
Е.Бошковска, Е. Милошевска, И.Весов, Ш. Јетиши, Н.Пецуровска, З.Селими,
- Обука „Тимско постапување при превенција и интервенција од употреба на
супстанции и врсничко насилство” во услови на пандемија Обука за “Град Скопје и
Хера ( Град Скопје и ХЕРА)
- Вебинари за ПИСА ДИЦ и БРО за предметни професори по природни
науки и мајчин јазик од прва година
- Семинар за Проблематична употреба на интернетот, во организација на
International Festival of Science and Arts (април 2021)
- Вебинарот “Дислексија во училницата – стратегии и алатки по пристапот
на Ортон Гилингам”, огранизирано од страна на Здружение за дислексија
АЈНШТАЈН (февруари 2021),
- МЦГО Едуино вебинарот “Методика и педагогија на квалитетна настава
на далечина” (јануари 2021
- Онлајн работилницата „Диференцијација во училницата“, огранизирана од
Peace Corps (декември 2020),
- Онлајн работилницата „Standing Strong“, организирана од ЕЛТАМ МК
(ноември 2020),
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-Обука наменета за наставници од средни училишта на тема "Тимско
постапување при превенција од употреба на супстанци и врсничко насилство" во
организација на ХЕРА (ноември 2020).
- Обука на тема „Со едукација до превенција и справување со насилство во
училиштата“. Обуката е во рамки на проект за креирање безбедни училишни
средини и промоција на позитивен вредносен систем, под покровителство на
Град Скопје, a го реализира Институтот за европски образовни, социо-културни и
економски политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје. Потпишан и меморандума за
соработка

6.5.2. Оценување во услови на настава на далечина во учебна 2020-2021
Со оглед на специфичните услови предизвикани од епидемиолошката состојба,
оценивањето на учениците се одвиваше согласно насоките од БРО и ЦСОО. Секој
стручен актив, даде осврт за начинот на кој тоа беше реализирано:

Актив Англиски јазик
При меѓусебната размена на добрите практики за оценување на учениците на
онлајн часовите, искуствата на наставниците од активот на јазици во главно
можат да се групираат во два дела - усно и писмено оценување.
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Усно оценување
Со оглед на природата на предметот која дозволува примена на комуникативен
пристап и „ским - скенирање“ во оценувањето на учениците, најголемиот дел на
наставниците го користеле овој пристап при оценувањето на трите од вкупно
четири вештини на изучување на јазикот: читање, слушање и зборување. Со
ваквиот пристап се опфаќаат најголемиот дел од учениците при што не се
фаворизираат само оние ученици кои се активни, туку им се дава можност и на
учениците кои од некаква причина покажуваат помала активност, да земат учество
на часот. Така на пример, во делот на читањето се користат вежби со прашања со
повеќекратен избор, точно/неточно, вежби со надополнување на реченици,
трансформација на реченици во делот на изучување на граматиката и сл. Важен
дел во формирањето на оценката е и редовното бележење на нивната активност
и редовност во пишувањето на домашните работи кои преку читање се
проверуваат во текот на часот со цел да се укаже на евентуалните грешки и да се
добие повратна информација за наученото, особено во делот на совладувањето
на граматичките содржини. Дополнително, темите од учебниците нудат можност
за голем број на дискусии со кои се проверува совладувањето на вештината на
зборувањето и разбирање на слушнатото.
Писмено оценување
Во рамките на задолжителното писмено оценување за проверка на
совладувањето на вештините за пишување, истите се проверуваат преку
користење на платформата Microsoft Forms при што се вклучуваат повеќе
елементи на проверка на знаењата од областа на граматиката, вокабуларот и
писменото изразување (пишување на неформален мејл, критика за одреден вид
на храна, напис и слично). Исто така, некои од домашните работи како пишување
на текст со елементи на приказна се задаваат преку користење на електронска
пошта и доставување на повратна информација до учениците за сработената
задача. Во однос на оценувањето на учениците од четврта година, колегите кои
работат со нив особено вниамние обрнуваат на нивната подготовка за
претстојната матура и ја користат платформата liveworksheets која им овозможува
пристап до сите типови на постоечки задачи од државната матура.
Актив фармацевти:
Активности на час, дискусија доополнувања, усна проверка прашања и одговори,
уснапрезентација на обработени податоци за дадена тема. Писмена проверка со
тетсови, квизови
Актив спорт
Секој ученик прави проект од темата, а потоа го презентира на час и го праќа на
мејл на професорот
Актив забни техничари
Секоја наставна еднинива се е подготвена и презентирана преку ППТ, Активно
учество на час, со директно учество и дискусија. Редовно креирање и спделување
вежби за активно и и континуирано учество на сите ученици. ПрАшања и
одговори. Примена на различни платформи за проверка ( Forms, Kahoot, Edmodo)
Live streaming од сите часови по практична настава
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Актив општествена група
Усно испрашување, активност на час, дебата, вежби на час, дискусија, домашни
задачи, проекти, есеи на дадена тема, квизови (Forms), писмена проверка на
Kahoot
Актив мајчин јзик
Писмена работа, со вклучени камери (во тетратки за писмена работа, пратени по
мејл, screenschot, Viber), усно испрашување со вклучени камери, контроелн тест
на Quilgo, Quizlet, Prezi
Актив природна група
Биологија:Тест Kahoot, подготвен тест пратен на мејл на почетокот на часот, кој
треба да се врати исто на мејл на крајот на часот, усно испрашување онлајн,
домашни, презентации, одговарање на прашања, забележана активност на час.
Хемија, биохемија, аналитичка: тест со физичко присуство ( за практична
настава), метод Flipped learning, усно испрашување онлајн, домашни,
презентации, одговарање на прашања, активнсот на час
Физика: Тестови на Forms, Kahoot, усно испрашување онлајн, домашни ,
презентации, активност на час
Математика: подготвителен тест пратен на мејл на почетокот на часот, да се
врати на крајот на часот по мејл, тест во Forms, активност на час
Информатика: тест во Forms, активност на час, домашни, презентации,
забележена активност на час
Актив медицински сестри
Редовност (за втора година онлајн, за трета и четврта комбинирано со физичко
присуство). Проектна задача, видење дневник, испрашување , видео материјал
снимен од учениците
Исто така, за редовен внес на податоците во педагошката евиденција и
документација, беше изготвен и распред за физичко приуство на професорите во
училиште
ДЕН

АКТИВИ

Понеделник

Актив фармацевти
Актив мајчин јазик
Актив природна група предмети
Актив општествена група и спорт
Актив лекари
Актив англиски јазик и латински јазик
Актив природна група предмети
Актив стоматолози и забани техничари
Актив практична настава медицински сестри
Актив општествена група и спорт
Актив фармацевти
Актив лекари
Актив англиски јазик и латински јазик
Актив практична настава медицински сестри
Актив мајчин јазик
Актив стоматолози и забани техничари

Вторник
Среда
Четврток

Петок
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6.5.3. Извештаи од работата на стручните активи во учебната 2020-

2021 година
Актив на стоматолози и забни техничари
Стручниот на отсекот забни техничари одржуваше редовни состаноци и
реализираше активности согласно програмата за истиот. Активот се состои од :
Чингоска Д-р Жана, Андреева Д-р Андриана , Милошевска Д-р Александра, Унчевски Д-р
Сашо, Маја Филиповски, Мирјана Цветкоска, Весна Игњатовиќ , Петре Талески, Валмира
Бакали Морина, Шабан Бериша и на сосотанокот одржан во јуни ги остакна следните
заклучоци:
Оваа учебна година беше предизвик за сите нас,со посебен акцент на реализацијата на
практичната настава и реализацијата на вежбите како дел од стручните предмети во
втора година.Нашиот отсек е целосно зависен од часови со физичко присуство со оглед
дека стекнувањето вештини е невозможно без мануелна работа. За да можеме успешно
да ја реализираме наставата која кај некои предмети одеше целосно on-line ,а кај други
комбинирано,Би сакала да изразам голема благодарност за ангажираноста на колегите
(учење имплентирање на нови платформи,работа со камера ,подготвка на ППТ и видео
материјали,паралелно користење на google /youtube пребарувачи,директно пренесување
на мануелни вештини-демонстрација )
Подготовка на нагледни средства (фантоми,модели,обезбедување на потребен материјал
за изработка на истите)
Користење платформи за дигитално цртање,обука на учениците за примена на истите за
полесно имплементирање на наставните единици)
Часовите по практична настава во целост се реализирани во форма на вебинари
Теоретските часови се сите покриени со однапред подготвени презентации и видеа
направени од дел од колегите техничари.
Наставни ливчиња за проверка на знаење преку платформата теамс,едмодо......
Како заклучок –учењето на далечина иако беше предизвик за сите нас,истовремено ни
обезбеди и можност за надградување на дигиталните вештини.Заеднички заклучок на
сите колеги е дека најголем дел од платформите за далечинско учење ќе се најдат во
секојдневната реализација на наставните програми во идната 2021/22.
Извештајот од реализирани активности за учебната 2020/21

е прикачен во прилог на

крај од записникот .
Распределбата на часови за учебната 2021/22 е направена според насоките за
реализација на истата според новите модуларни наставни програми ,во кои главен акцент
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е ставен на поделбата на класовите во рамките на вежбите во 2 групи.Направивме обид
за поделба на сите стручни часови ,но Сашо Унчевски инсистираше да ги задржи
часовите по Систем на здравствена и социјална заштита.На сметка на тоа ради новат
аподелба на часовите по вежби во 2 групи се зголемува фондот на часови за доктор –
стоматолог поради што остануваат дел од стручните предмети непокриени(наведени се
во извештајот за распределба на часови)Истата е во прилог на крај од записникот.
Распределбата на часови за колегите од албански наставен јазик ,ги замолив оваа учебна
година да си ја пополнат сами со оглед на големиот број часови .
Колегата Саше Унчевски го предложи колегата Петре Талески како предлог кандидат за
нов претседател на Активот.Изборот на нов кандидат е направен на транспарентен начин
по пат на гласање.Се согласивме дека треба да му се даде шанса на некој нов да се
проба во улога на претседател на Активот.На колегата Петре му посакувам успешна
работа во текот на идната учебна година.Маја Филиповски инсистираше на посебен и
самостоен Актив во кој би членувале само колегите забни техничари на што најголем дел
од колегите не се согласија(забни техничари и стоматолози)воедно со оглед на нивниот
моментален статус во образовниот процес(стручни соработници) не можат самостојно да
функционираат како што тоа е во рамките на отсекот медицински сестри,кој колешката
Маја го наведе како споредба.
За потребите за реновирање на лабараториите

ДЗТ 1

и ДЗТ 2 се испразнети сите

шкафчиња и се е дислоцирано во неколку простории од спротивната страна во кои ни
беше кажано дека може да се пренесат работите(ДЗТ 4,наставничката канцеларија,и
просторијата со жолтите шкафчиња).

МЕСЕЦ
Септември

АКТИВНОСТ
1.Обуки за примена на нови
наставни програми модуларно
дизајнирани од реформирано
четиригодишно техничко
образование
2.Изготвување на годишни,
глобални, тематски распределенија
за стручните стоматолошки
предмети модуларно дизајнирани за
учебната 2020/2021 год со примена
еко стандарди и примена на ИКТ во
настава
3.Консултации за изготвување на
стандарди и усогласени критериуми
за оценување по модуларно
дизајнирани стручни стоматолошки
предмети
4 Консултации за изготвување на
наставните единици и нивно
прилагодување за далечинско

РЕАЛИЗАЦИЈА
Чингоска Жана,
Милошевска
Александра,
членови на актив
Сите членови на
активот на стоматолози
и забни техничари

Сите членови на
активот на стоматолози
и забни техничари
Сите членови на
активот на стоматолози
и забни техничари

P
A
G
E

учење
(подготвка на теоретски наставни
единици по практична
настава)распределба на наставни
активности за подготовка на
наставните единици во аудио и
видео верзија со можност за нивно
вметнување во Националната
платформа за далецинско учење
ЕДУИНО
5.Изработка на план за реализација
изборна настава по предметот
фиксна протетика во IV во
соработка со Здружението на забни
техничари на РМ
Ноември

1.Дефинирање на теми за проектни
здачи по стручните стоматолошки
предмети за учениците од IV година

Декември

1.Подготовка на проектни задачиконсултации, напатствија, проверки

Јануари

2.Анализа на постигнатиот успех на
учениците од отсекот забни
техничари по стручните
стоматолошки предмети (теоретски
и практични)
1. Изработка на проектни задачиконсултации, напатствија, проверки

Фебруари

Март

4.Презентации на проектни задачи

Април

1.Презентации на проектни задачи

Милошевска Д-р
Александра
Андреева Остојич Д-р
Андријана
Талески Петре,
Филиповски Маја
Чингоска Д-р Жана,
Милошевска Д-р
Александра, Андреева
Остојич Д-р Андријана
Салиу д-Р Артан,
Бакали Морина Д-р
Валмира
Чингоска Д-р Жана,
Милошевска Д-р
Александра, Андреева
Остојич Д-р Андријана
Салиу Д-р Артан,
Бакали Морина д-Р
Валмира
Сите членови на
активот на стоматолози
и забни техничари
Чингоска Д-р Жана,
Милошевска Д-р
Александра, Андреева
Остојич Д-р Андријана
Салиу Д-р Артан,
Бакали Морина д-Р
Валмира
Чингоска Д-р Жана,
Милошевска Д-р
Александра, Андреева
Остојич Д-р Андријана
Салиу Д-р Артан,
Бакали Морина д-Р
Валмира
Чингоска Д-р Жана,
Милошевска Д-р
Александра, Андреева
Остојич Д-р Андријана
Салиу Д-р Артан,
Бакали Морина д-Р
Валмира
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4.Изработка на матурски тестови за
интерен дел од државна матура за
учебна 2020/2021 година по стручни
стоматолошки предмети

Мај

1.Подготовка на учениците одIV
годинаод отсекот забни техничари
по стручните стоматолошки
предмети опфатени со државна
матура
2, Изготвување на програма за
феријална пракса за втора година
(модуларно образование)
1. Анализа на постигнатиот успех на
учениците од отсекот забни
техничари по стручните
стоматолошки предмети во
учебната 2020/2021 год
2.Распределба на часови по стручни
стоматолошки предмети за
редметни наставници од актив на
стоматолози и забни техничари
3.Анализа на работа на актив и
реализација на активностите
предвидени со годишната програма
за учебната 2020/2021 година

Јуни

Скопје
Јуни 2021 година

Чингоска Д-р Жана,
Милошевска Д-р
Александра, Андреева
Остојич Д-р Андријана
Салиу Д-р Артан,
Бакали Морина д-Р
Валмира
Чингоска Д-р Жана,
Милошевска Д-р
Александра, Андреева
Остојич Д-р Андријана
Салиу Д-р Артан,
Бакали Морина д-Р
Валмира
Сите членови на
активот на стоматолози
и забни техничари
Сите членови на
активот на стоматолози
и забни техничари
Сите членови на
активот на стоматолози
и забни техничари

Претседател на актив
Милошевска Александра

Извештај за работата на Стручниот актив на фармацевтите
Стручниот актив на фармацевтите при СМУГС "Д-р Панче Караѓозов" во
учебната 2020/21 година го сочинуваа дипломираните фармацевти: Трајановска
Соња, Диневска Анита, Динева Василка, Јаковчевска Јасмина, Енфале Исмаили и
Сеља Фљореша.
Во

текот

на

учебната

година

Стручниот

актив

на

фармацевтите

функционираше преку постојани неформални средби, како и со одржување на
формални состаноци. Редовните консултации, сугестиите и размената на искуства
помеѓу колегите, придонесоа за квалитетна теоретска и практична настава.
Особено беа корисни усогласените критериуми за оценување и корелацијата на
наставните содржини со посебен акцент на корелација помеѓу теоретската и
практичната настава. Колегите взаемно соработуваа и при изготвување на
тестови за оценување на знаењата на учениците.
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➢ Стручниот актив, односно сите членови

изготвува прашања за интерниот

дел од државна матура и завршен испит.
➢ Трајановска Соња, Динева Василка, Диневска Анита, Енфале Исмаили и
Фљореша Сеља беа ментори на ученици од IV година за подготовка на
проектни задачи, како дел од државната матура.
➢ Стручниот актив, односно сите членови

беа во комисии на одбрана на

проектни задачи за државна матура и подготовка и прегледување на
тестови за стручните предмети од интерниот дел за државна матура
➢ Соња Трајановска оговорна за феријална пракса за трета година, Динева
Василка и Јаковчевска Јасмина одговорни за феријална пракса за втора
година, Енфале Исмаили одговорна за феријална пракса за втора и трета
година.
➢ Енфале Исмаили ментор на ученичката Анеса Ибраими и освоено трето
место на 57-от Државен натпревар на младите истражувачи во областа на
фармацијата .
➢ Василка Динева учество во работилница за спречување и заштита од
дискриминација со ученици од трета и четврта година организирана од
Институт за човекови права.
➢ Динева Василка и Јаковчевска Јасмина учествуваа во изработка на
▪

наставен план за дуална паралелка фармацевтски техничар во
фармацевтска индустрија во соработка со Алкалиоид и

▪

изработка на наставни програми за дуалната паралелка за III година(
фармацевтска хемија, фармацевтска технологија, инструментални
анализи во фармацијата, Стандарди и организациско однесување и
учење преку работа)

▪

изработка на наставни програми за дуалната паралелка за IV година(
фармацевтска технологија, Процесна контрола и добра производна
пракса, Лабораториски анализи во фармација и учење преку работа)
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▪

Интервју за учениците во соработка со представници од Алкалоид за
избор на ученици од втора година за дуалната паралелка

▪

Посета на Алкалоид во интерес на изведување на практична работа
во компанијата

Стручниот актив на фармацевтите успешно соработуваше и со другите стручни
активи од нашето училиште.
Успешна соработка Стручниот актив на фармацевтите имаше со здравствени
установи, фармацевтски компании, аптеки и други институции во кои учениците ја
обавуваат професионалната пракса во рамките на практичната настава во текот
на годината и феријалната пракса.
Стручниот актив на фармацевтите соработуваше со ученците и со
родителите, а имаше и дополнителна настава за учениците со слаби резултати,
со што

им се помогна да ја совладаат наставната материја, како и додатна

настава со талентираните ученици.
При евалуација на работата на Стручниот актив на фармацевтите за оваа
година, може да се забележи дека овој Актив континуирано го унапредуваше
воспитно-образовниот процес во нашето училиште. Сепак, дел од планираните
активности не беа реализирани (посети на некои установи или институции), па се
очекува некои од нив да имаат приоритет во следната учебна година.

Претседател на Стручен актив
Динева Василка

Актив на лекари при СМУГС „ Д-р Панче Караѓозов“
Активoт на лекари, при СМУГС Д-р Панче Караѓозов, во учебната 2020/21 година ги
оствари следниве активности според предвидениот акциски план:
−

Изработка на годишни, тематски и дневни подготовки за настава, според наставните
програми по стручни предмети и предмети спред модуларното образование
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−

Изработка на планови за дополнителна и додатна настава, според потребите на
учениците;

−

Спроведување на активностите предвидени со плановите и програмите за редовна,
додатна и дополнителна настава;;

−

Водење на документација и евиденција;

−

Водење на електронски дневник;

−

Организирање и водење на практична настава и феријална пракса;

−

Менторирање на ученици Роми и други ученици според потребите на воспитнообразовниот процес;

−

Менторирање на наставници-приправници;

−

Менторирање на матуранти за проектни задачи;

−

Консултирање со редовни и вонредни ученици за актуелни теми, настани и испити;

−

Одржување на испити за вонредни ученици;

−

Организирање и спроведување на матурски испити (бранење на проектни задачи,
прегледување и оценување на тестови од интерен дел на Државната и Училишната
матура);

−

Ангажирање на наставници од активот како тестатори за државна матура;

−

Ангажирање на наставници од активот како тестатори, изготвувачи на прашања и
оценувачи на тестовите за интерен дел од Државната матура и Завршен испит;

−

Одржување на дополнителна настава за ученици упатени на поправен испит и или
испит на годината;

−

Одржување на поправни испити и испити на годината;

−

Учествување на МАССУМ, во смисла менторирање и подршка на учениците, што
овозможува афирмација на поединецот и училиштето;

−

Работа на проекти за Меѓуетничка интеграција во образованието;

−

Соработување со здравствени установи и организации (деловни партнери и
соработници);

−

Соработување со родителите и стартелите на учениците, преку одржување на
родителски средби и состаноци;

−

Соработување со Младинската организација и учениците, за подобрување на
училишната клима и постигнувањата на учениците;

−

Учествување во хуманитарни акции (крводарителство, хуманитарна акција во
соработка со ГЗ„Градиме иднина“) и настани за промоција на здравјето и здравите
животни навики;

−

Разгледување, коментирање и евалуација на резултатите од матурските испити;

−

Давање сугестии и насоки за подобрување на квалитетот и резултатите од спомнатите
испити;
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−

Давање сугестии и забелешки за користење и работење во електронскит дневник;

−

Со оглед на ситуацијата во која се затековме –КОРОНА вирусот и замената на
класичната настава со далечинско учење голем дел од планираните активности се
реализираа на платформата Тимс

−

Давање сугестии и забелешки за подготовка на акционен план за работа за учебната
2021/2022 година.

Претседател на Активот на лекари:
Д-р Билјана Ристова

Актив на приридно – математички предмети

Активот на природно-математичките предмети го сочинуваат следниве подактиви:
• Подактив по биологија
• Подактив по хемија
• Подактив по физика
• Подактив по математика
• Подактив по информатика
Во учебната 2020/21 година активот ги реализираше следниве активности:
месец
09

10 - 05

активност

реализатори

•

Учество на национална
користење на MS Teams

•

Дисеминација на обука за користење •
на MS Teams

Сите подактиви

•

Меѓусебни консултации за успешна •
реализација на ONLINE настава
•
Учество на EDUINO семинари

Сите подактиви

•

обука

за •
•

Нада Пецуровска
Емилија БошковскаЖивадиновиќ

Сите подактиви

12

•

Консултации со ученици за поуспешна •
изработка на проектните задачи

Сите подактиви

01

•

Разгледување
на
успехот
и •
постигањата на учениците во првото
полугодие

Сите подактиви

03

•

Одбрана на проектни задачи
рамките на државната матура

во •

Сите подактиви

•

Сите подактиви
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•

Изработка на база од прашања за
интерните предмети од државната
матура

04

•

Разгледување
на
успехот
и •
постигањата на учениците во третото
тромесечие

Сите подактиви

06

•

Разгледување
на
успехот
и •
постигањата на учениците на крајот на
наставната година
•
Доставен извештај до стручна служба,
за учество на натпревари и постигати
награди

Сите подактиви

•

•
08

•

Предлог активности за креирање на
план за работа за учебната 2021-2022
Изработка на план за работа за •
учебната 2021-2022

Сите подакти

Сите подактиви

Претседател на Актив на природно-математички
предмети
Емилија Бошковска-Живадиновиќ
Актив за општествена група предмети
Во текот на учебната 2020/2021 година, Активот за општествена група предмети
одржуваше редовни онлајн состаноци предвидени со Годишната програма.
На секој од состаноците се дискутираше за зацртаниот дневен ред, како и за
најразличните новини во образованието (семинари, проекти, обуки и сл.) и евентуалните
проблеми и потешкотии со кои наставниците се соочуваат со тековните проблеми кои
настанаа од ковид-19 и во самиот тек на онлајн наставата
Годишната програма на Активот беше реализирана со отстапки и измени, согласно
тековните случувања во врска со пандемијата.За време на состаноците, имаше и
дополнување на дневниот ред со предлози и известувања од интерес за наставниците.
На самиот почеток на учебната година сите членови на Активот изготвија годишни
глобални, тематски и дневни подготовки. Наставниците паралелно ги водеа податоците
од хартиените дневници во е-дневникот. Исто така, се нагласи користа од
имплементацијата на Еко-проектот во наставата, со цел на учениците да им се претстави
важноста од одржување здрава еколошка средина и каков придонес може да даде секој
од нив.
Во прилог на реализирани активности најпрвин ги доставувам од професорите по
предметот Историја ( валентина Стаменковиќ, Даниел Лазаревски, Лидија Лепчевскаи
Кенан Исени)
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Активност

Полагање на приправнички
испит , одговарање на
прашања од Законот за
средно образование и од
Статутот на училиштето
Учество во обуки (каде
наставникот е во улога на
слушател)

Едуино вебинар

цели

Тематска целина:
Македонија под османлиска
власт
Наставна единица :
Слабеењето на
османлиската држава
Предизвикот на учењето од
далечина` и `Реализација на
наставата со користењена
различни ИКТ средства и
платформи за учење`
`Методика и педагогија на
квалитетна настава на
далечина
Обука за снимање видео
лекции

Снимени 6 видео лекции за
прва и втора година
Историја -Објавени на
Youtube
Мировна акција и АНИМ
Изработка на онлајн
Онлајн сенинар во траење на прирачник за наставата по
9 месеци на тема Толкување Историја
на заедничката историја на
современото време работни
сати 42

време на
реализација

носител на
активноста

24.12.2020
Даниел
Лазаревски

25-30.09.2020
Даниел
Лазаревски
25.01.2021
Август 2020

Валентина
Стаменковиќ

Август 2020

Валентина
Стаменковиќ

Август 2020 / мај
2021

Валентина
Стаменковиќ
Кенан Исени

Едуино

Едуино
Учество на вебинар

Практични совети и добри
практики во користење на
Microsoft Teams“

10.12.2020

СМУГС Др Панче Караѓозов
Ментор на Даниел
Лазаревски

Помош и совет за
одржување на час за
полагање на приправнички
испит

23. декември 2020

Мировна акција и АНИМ
Соработка помеѓу три
училишта и мултиетничка
интеграција
Механизам од Хашкиот
Трибунал
Обука за користење на
архивата на Хашкиот
трибунал во наставата по
Историја

Одржан воннаставен час на
тема Жените во Македонија
– Жени хероини

23.Април 2021

Изработка на дневна
подготовка на тема
Културоцид

17.04.2021

Мировна акција и АНИМ
Учество на конференција на
тема Историјата може да
зближува

Презентација на одржаниот
воннаставен час на тема
Жените во Македонија –
Жени хероини

27. мај 2021

Валентина
Стаменковиќ
Валентина
Стаменковиќ
Валентина
Стаменковиќ
Кенан Исени
Валентина
Стаменковиќ

Валентина
Стаменковиќ
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Презентација на обуките и
активностите
Едуино
Учество на вебинар
Учество во обуки (каде
наставникот е во улога на
слушател)

Практични совети и добри
практики во користење на
Microsoft Teams“
Предизвикот на учењето од
далечина` и `Реализација на
наставата со користењена
различни ИКТ средства и
платформи за учење`
`Методика и педагогија на
квалитетна настава на
далечина

10.12.2020

Кенан Исени
Лидија
Лепчевска

25-30.09.2020
25.01.2021
Лидија
Лепчевска

Актив по македонски јазик и литература и албански јазик и литература
На состаноците на активот

е дискутирано по

подрачјата планирани со годишната

приграма за активот и реализирана редовна настава и воннаставни активности во услови
на пандемија и учење на далечина преку платформата Тимс:
-

Искуства од модуларните програми за прва и втора година година

-

Содржината на наставниот материјал во сите четири години според
понудените наставни програми (скратена програма)

-

Организирање на воннаставните активности за нивно реализирање

-

Одбележување на месецот на книгата (посета на книжарници или
организирање на литературно читање во нашиот центар со покана на
омилен писател)

-

Посета на театарска претстава (интерпретација по улоги)

-

Учество на натпревари, конкурси

-

Соработка со предметните наставници

-

Следење на културни настани

-

Соработка со другите активи

-

Подготовка за државна матура и завршен испит
Во учебната 2020/21 поради нагласената ситуација- пандемија поради
Covid-19, наставата се одвиваше од далечина преку комунициската
платформа – Microsoft Теамс почнувајќи на 01.10.2020. Поради задоцнетото
почнување на наставната година, работевме со скратена наставна
програма
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Од проектите или воншколските активности во учебната 2020/21 се
одржале овие активности:
1. МАССУМ (Младинска асоцијација на средните стручни училишта),
натпревар по јавно говорење, интервју за работа и други натпревари,
одржани online организиран од Универзитетот FON каде учествуваа
ученици од нашето училиште и тоа:
-

Ана Ѓонеска – I 4 мс, со ментор проф.Татјана Качоровска –освоено II местојавен говор

-

Беса Сејдиу IV 6 мс, со ментор проф Шпреса Исмаили- освоено I местојавен говор

-

Беса Сејдиу IV 6 мс, со ментор проф. Шпреса Исмаили- освоено II местоинтервју за работа
Во програмата на активот како во секоја година и оваа година се
подготвувавма за државна матура (се подготвуваше и разгледуваше тестот
за завршен испит според скратената испитна програма)
Од најавените наставници за подготовка на ученици за државна матура по
задолжителниот предмет проф. Шпреса Исмаили ги подготвуваше
учениците од IV год. по настава на албански јазик од 29.05.2021- 04.05.2021
во време од 19:00- 23:00

-

Наставниците по предмет алб. јаз. и литерат. –Шпреса Исмаили и Шкендије
Јетиши учествуваа како обучувачи во проектот за изучување на албанскиот
јазик на ученици и наставници организирано од Град Скопје. Проектот се
одвиваше преку платформ. Microsoft Teams во тек од 3 месеци и тоа од
месец октомври до крај на декември, и од месец февруари- април. Вкупно
се реализираа 12 блок часови во времетраење од 90 мин. Наставн. Шпреса
Исмаили во I сесија обучуваше 9 наставници од СМУГС „ Д-р Панче
Караѓозов„, додека во втората продолжи со 6 наставници од истото
училиште и исто така со група од 18 наставници од СУ „ Михајло Пупин„ и „
Орце Николов„, додека наст. Шкендије Јетиши обучуваше ученици од
различни ученици. Ова беше едно позитивно искусто за запознавање со
други наставници од други училишта и преку учење разменувавме
заеднички точки како, обичаи, верски празници исл. На крај сите беа
наградени со сертификати од градонач. На Град Скопје- Петре Шилегов
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-

Во советот како главна точка се дискутираше за учебниците, односно за
учебници по професион. предмети кои недостасуваат. Наставниците бараат
за подобро развивање на наставата секој ученик да поседува свој учебник.

-

За I и IV год. по предметот алб. јаз. и литерат. Воопшто не постои учебник,
па наставн. Шкендије Ј. И Шпреса И. се пријавија како можни автори за
формирање на овие учебници

-

Наставните по предм. Макед. јаз.и литер. и алб. јаз. и литер. бараат
посебна просторија во училиштето да се користи како библиотека и посебна
за читална каде би можеле учениците да позајмуваат книги и исто така и да
читаат

-

Наставниците бараат во училиштето да има лектири (поранешен проблем),
бидејќи нашето училиште многу малку располага со лектири. Накнадно ке
доставаат и листа на лектири

-

Наставн. бараат училиштето да подели средва на учен. за билети за посета
на театар (заедничка претстава )

-

За ден на азбуката на алб. јазик да се овозможи посета на Битола

-

Одење во Тирана на саем на книгата (таму може да се најдат книги кои се
соодветни и за професион. предмети, исто така и лектири кои во нашата
земја ретко или воопшто ги нема)

-

Посета на домовите на автори значајни во макед. и алб. литер. (автори кои
живееле во други градови)

-

Посета на заеднички места низ државата (кои ги поврзуваат двете култури)

-

Посета на филолошкиот факултет

-

Посета на ТАВ

-

Организирање на манифестации поврзани со нашата професија- 7 МартДен на учителот (во алб. култура)

-

Организирање на манифестации на крај на годината (доделување на
свидет. и дипломи на ученици од IV год. на свечен начик (по можност на
манифест. да учествув. и родители) во дворот на училиштето

Претседател на актив
Шпреса Исмаили
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Стручен актив-Стручни наставници во отсекот медицински сестри

За работата и активностите на Стручниот Актив-Стручните Наставници во учебна
2020/2021 година во период од Септември 2020 до Август 2021.
Активот на Стручни Наставници во отсекот Медицински Сестри одржа повеќе состаноци
разгледувајќи ја реализацијата на предвидената програма , договор за тековните
активности , известувања од истите како и дискусија за изнаоѓање на решение.Со оглед
на специфичната состојба во оваа учебна година поради пандемијата од COVID19,стручните наставници се соочуваат со бројни проблемиза одвивањето на практичната
настава на учениците.Затоа состаноците покрај редовните точки од програмата беа и
повеќе за надминување на проблемите за да може успешно да се изреализира
практичната настава.
Одржани состаноци:
14.08.2020
1. Избор на Одговорен Наставник на Активот Стручни Наставници,предложен и
избран Стручниот Наставник Соња Глигуроска.Во период од една година.
16.09.2020
1. Дискусија и решавање на проблемите за прием на учениците во здравствените
установи за обавување на практичната настава и дискусија околу нереализираната
феријална пракса.
2. Направивме нови прераспределувања на учениците за напоредно обавување на
фелијалната и редовната пракса.
3. Се договоривме за строго придржување на протоколите за влез во училиштето и
здравствените установи како и за заштитната опрема од COVID-19.
4. За да може да се изреализира наставата според протоколите беше побарано
распоред на наставници за просториите во училиштето.
19.11.2020
Состанокот е одржан онлајн .
1. Стручните наставници беа запознаени за новините во испитната програма за
проектните матурски задачи.За целите,датата на избор на пријавување и бранење
и како да се одвиваат подготовките,менторирањето и начинот на оценување на
проектните задачи.
2. Решавање на проблемите во распоредот со изборните предмети.
3. Излагање на наставниците за текот на одвивањето на феријалната пракса.
4. Предлог за новото требовање на потрошниот материјал за 2020/2021 година.
01.02.2021
Состанокот е одржан онлајн.
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1. По однос одвивањето на практичната настава за време на пандемијата повеќето
наставници се произнесоа дека поради голем број на ново заразени практичната
настава неможе да се одвива на следните клиники: Клиника за Инфективни
болести,Клиника за Педијатрија,Неврологија,Неврологија и Психијатрија
,Гинекологија ,Клиниките за Интерни болести и Сју Рајдер. Предлогот беше
прифатен наставата да се одвива континуирано онлајн и со физичко присуство во
училиште,организирано во групи од по 6 ученика со строго придржување на
протоколите.(Одржување дистанца,носење заштитна опрема и мерење на телесна
температура).
2. Беше костатирано дека лансокото требовање на потрошниот материјал за
кабинетите не е пристигнато и нема доволен материјал за работа.
29.03.2021
Состанокот беше одржан онлајн
1. Стручните наставници беа известени за започнување на реновирање на
кабинетите .Направивме распоред по денови на стручните наставници , за
преместување и сместување на опремата од кабинетите.
2. Се договоривме за изготвувањето на новата програма за феријална пракса со
новите модули ,за што беа задолжени стручни наставници за изготвувањето.
3. Се отвори дискусија за проблемите кои произлегуваат од онлајн наставата и
потебата за оценување од наученото со физичко присуство на учениците.
31.05.2021
Состанокот беше одржан онлајн
1. Правење план за организирање на предстоечката феријална пракса за учениците
од втора и трета година на медицински сестри,физиотерапевти и болничари.Се
формираше комисија за правење распоред на учениците за феријална
пракса:Сунчица Ивановска ,Соња Митревска и Елена Димитриевска.Го
разработивме и споделивме новиот дневник за феријална пракса за учениците од
втора година Медицински Сестри.На сите учесници им беше испратен материјал
по електронски пат.
28.06.2021
Одржан состанок на Актив на Медицински Сестри со физичко присуство
1. Извештај за работата на Активот на Медицински Сестри 2020/2021
2. Распределба на часови на стручните наставници кај 15 присутни,останатите беа
известени дека треба да достават фонт на часови.
3. Беше избран нов Претседател на Активот на Медицински Сестри-Драгана
Јордановска.
Скопје
29.06.2021

Претседател на Актив на Медицински сестри
Соња Глигуроска
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7.

Екскурзии

Поради состојбата предизвикана од пандемијата со вирусот Ковид -19 оваа учебна
година не беа планирани, ниту реалзирани екскурзии.
8. Соработка со родители
Соработката со родителите се реализираше во рамки на околкностите предизвикани
од пандемијата со Ковид 19, но секако со нивна вклученост во сите сегменти на наставновоспитниот процес преку индивидуални средби, со почитување на протоколите и онлајн
родителски средби
Во текот на учебната година беа организирани онлајн
платформата MS Teams,
прашалници и

беа опфатени

родителски средби преку

во проектни активности преку анкети и

преку разни форми на информирање родителите беа запознати со

работата на училиштето.
9. Извори на финансирање
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 воспитно-образовниот процес, во согласност со утврдените стандарди и нормативи.
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.
10. Соработка со медиуми
Училиштето својата комуникација со јавноста ја реализира преку повеќе форми, за кои во
секоја прилика медиумите го имаат својот прилог.
Во рамки на одбележување 75 години простоење на Училиштето, беше изготвена
пригодна видео промоција, достапна преку социјалните мрежи и други медиуми,
Училиштето има континуирано развива сорабока со повеќе институции:
- Институции од областа на културата
- Институции од областа на образованието
- Невладини организации
- Спортски друштва
- Здравствени организации
- Меѓународна соработка
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........................................
Извештајот го изготви и систематизира педагог Валентина Костова Дамчевска, врз
основа на извештаите од класификациони периоди, доставени податоци од страна на
Стручните активи и медиумските објави за афирмација на училиштето
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