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1. Вовед 

 

Стручното образование е систем кој е засегнат од глобалните трансформациски процеси, кои имаат 

големо влијание врз Република Северна Македонија во текот на последните децении. Технолошките иновации 

предизвикаа брзи промени во видот на работни места и содржината на работата во националната економија, со 

перманентни промени во побарувачката за квалификации и нови вештини; комплексноста на  побарувачката за 

нови вештини на пазарот на труд наметнува нови и флексибилни промени во структурата, организацијата и 

содржината на стручното образование и обука. 

Најголемите предизвици кои беа пред училиштето произлегуваа од одлуката на Министерството за 

образование и наука да се почне со реализација на сериозните реформски зафати во средното стручно 

образование, како во образовните профили/квалификации со тригодишно траење на образованието, така и во 

образовните профили/квалификации со четиригодишно траење на образованието. 

Со оглед на начинот на кој се реализираше наставата оваа учебна година, успевме да одговориме на 

предизвикот и успешно да ги реализираме предвидените наставни содржини, како и постигањата на учениците. 

Секако дека тука е неминовно да се спомене и дуалното образование во рамки на кое оваа година во ограничени 

услови за работа, бевме подготвени да одговориме на барањата на бизнис секторот и во таа смисла  

комуникацијата и  соработката со фирмите беше на одлично ниво и непречено се реализираше. Горди сме на 

третата генерација  ученици на образовниот профил Електричар – електромонтер на електроенергетски мрежи, 

кои успешно го завршија своето образование, а дел од нив се вработија во компаниите, партнери на училиштето. 

Исто така не помал беше предизвикот – реализација на воспитно-образовен процес со дуално 

образование. Всушност, стануваше збор за модел на дуално образование кој го искреиравме заедно со 

компанијата ЕВН. Учебната 2019/2020 година беше период во кој ние како училиште го полагавме сериозниот 

испит. Докажеме дека имаме способност да обучуваме кадри способни да одговорат на потребите на бизнис 

секторот. Оваа обука се реализираше со свои специфики кои произлегуваа од барањата на компанијата. Првата 

генерација електричар-електроинсталатер за електроенергетски мрежи го успешно заврши своето образование, 

а дел од нив се вработија во компаниите, партнери на училиштето. 

Прашањето за бројот на запишани ученици во прва година е прашање кое е постојано присутно во 

училиштето. Бројот на запишани ученици во прва година за учебната 2021/2022 влеваше надеж, но и создаваше 

обврска да се задржи нагорниот тренд на зголемување на бројот на запишани ученици во прва година. 

Рефомските документи за образовните профили со четригодишно траење на образованието се реализираа 

во рамките на проектот за МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ со наслов ПРОЕКТ ЗА 

РАЗВОЈ НА ВЕШТИНИ И ПОДДРШКА НА ИНОВАЦИИ. Документите изработени и донесени од страна на 

Министерството за образование и наука, покажуваа дека станува збор за сосема нова концепциска поставеност 

на средното стручно образование со четиригодишно траење на образованието. Она што пред нас поставуваше 

сериозни барања во рамките на подготовките за почетокот на новата учебна година, беше тоа што нашето 

училиште, беше одбрано како едно од пилот училиштата во кое се реализираше новиот концепт на образовниот 

профил/квалификација електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Значи, училиштето требаше да 

реализира сосема нови наставни програми по сосема нов наставен план во трета година. но и во останатите 

профили со четиригодишно траење во прва и втора година се реализирашe новиот концепт на модуларно 

образование. 

Реформските документи за образовните профили/квалификации со тригодишно и четиригодишно 

траење на образованието се реализираа во рамките на проектот „Јакнење надоживотното учење преку 

модернизација на системите за стручно образование и обука и образованието на возрасните“, во чии рамки се 

реализираше и изработката на реформирани наставни програми за образовните профили/квалификациите за 3-
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годишното стручно образование и обука. Токму во рамките на овие реформски зафати СЕТУ на ГС „Михајло 

Пупин“ ја реализираше, всушност најважната реформа во системот за стручно образование на Република 

Северна  Македонија. Со ова ние покажавме дека ги следиме и даваме сопствен допринос во глобалните текови 

во средото стручно образование. Имено, на наша иницијатива се изготви наставен план и наставни програми, 

кои (за првпат) се изработуваа во директна соработка и по мерка на потребите на бизнис секторот, односно 

компанијата ЕВН.Соработувавме со фирмите АрцелорМиттал, Макстил, Титан цементарница Усје, Глобал 

секјурити, Ванхол, Виталиа, Раде Кончар ТЕП, Раде Кончар – контактори и Мепсо со кои имаме склучено 

меморандум за соработка и договори за реализација на практична обука на нашите ученици во нивните компании 

со цел најдобрите од нив да бидат вработени по завршувањето на образованието.  

 

2. Реализација на наставата во учебната 2021/2022 година 

Учебната 2021/2022 година започна на 1-ви Септември 2021 година и согласно епидемиолошката 

состојба во нашата држава предизвикана од пандемијата Ковид 19 се реализираше со физичко присуство но со 

строго почитување на протоколите, согласно препораки од МОН, Институтот за јавно здравје и Комисијата за 

заразни болести. Второто полугодие наместо да започне на 20 јануари 2022, согласно Календарот за 

организација на учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта, започна на 01.02.2022 година, заради 

епидемиолошката состојба  во државата. 

Наставната година за учениците од завршните години заврши на 19.05.2022 година со остварени 146 

наставни денови, а за учениците од незавршните години, наставната година заврши на 09.06.2022 година со 

остварени 160 наставни денови, согласно препораките од Министерството за образование и наука. 

Со оглед на тоа дека беше одложен почетокот на второто полугодие од Минитерството за образование 

и наука и Бирото за развој на образованието, беа доставени насоки со пресметан скратен фонд на часови што 

треба да се реализира и согласно тоа неопходно скратување на наставните програми. 

Училиштето во учебната 2021/2022 година реализираше активности на сите полиња на своето 

верифицирано работење.  

Оваа учебна година продолжи воспоставената практика солидните ученици кои завршиле тригодишно 

образование да го продолжат своето школување со запишување на четврта година во нашето училиште како 

редовни ученици. Ваквиот пристап донесе позитивни ефекти и резултати, ја подобри мотивираноста и 

активноста на учениците, а воедно се создадоа услови за подобрување на квалитетот на излезниот кадар од 

училиштето. 

Ученици кои се запишале со завршено тригодишно во четиригодишно траење на 

 

образование за учебната 2021/2022 година 

 

 

 Училиште  Број на ученици  

 СЕТУ на ГС „Михајло Пупин“  13  

 СУГС„Владо Тасевски“  /  
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            Со реализацијата на предвидените наставни планови и програми во 2021/2022 година, редовните 

ученици своето стручно образование го стекнуваа во следниве образовни профили/квалификации: 

 

                Образовни профили/квалификации со четиригодишно траење на образованието: 

 

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика  

Електротехничар за електроника и телекомуникации  

Електротехничар енергетичар 

 

Образовни профили/квалификации со тригодишно траење наобразованието: 

Електричар – електромонтер на електроенергетски мрежи



Во учебната 2021/2022 година наставата беше организирана во 34 паралелки, во кои своето знаење 

го стекнуваа ученици со различна етничка припадност.  

- Табеларен преглед на организацијата на наставата и постигнатиот успех: 

 

Прва година 

Реден 

број 

Паралелка Образовен профил Број на 

ученици 

Класен 

раководител 

Год. на траење 

на 

образованието 

 

1 

 

I-1 

Електротехничар за 

електроника и 

телекомуникации 

 

27 

Проф. 

Силвија 

Николовска 

 

4 

 

2 

 

I-2 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

34 

Проф.   

Миланчо 

Иванов 

 

4 

 

3 

 

I-3 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

32 

Проф.      

Лидија 

Буровска 

 

4 

 

4 

 

I-4 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

34 

Проф. 

Владимир 

Спасовски 

 

4 

 

5 

 

I-5 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

34 

Проф.                 

Маја 

Миневска 

 

4 

 

6 

 

I-6 

Електротехничар 

енергетичар 

 

16 

Проф.       

Билјана 

Ристевска 

 

4 

7 I-7 Електротехничар 

енергетичар 

15 Проф. 

Александар 

Бујуковски 

4 

 

8 

 

I-8 

Електричар- 

електромонтер за 

електроенергетски 

мрежи 

 

24 

Проф. 

Кристина 

Цицоска 

 

3 

Вкупно ученици во I година 216 

 

Втора година 

Реден 

број 

Паралелка Образовен профил Број на 

ученици 

Класен 

раководител 

Год. на траење 

на 

образованието 

 

9 

 

II-1 

Електротехничар за 

електроника и 

телекомуникации 

 

23 

Проф.                       

Марко 

Арсовски 

  

 4 
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10 

 

II-2 

Електротехничар за 

електроника и 

телекомуникации 

 

17 

Проф. 

Стефана 

Христовска  

 

4 

 

11 

 

II-3 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

33 

Проф. 

Андигони 

Миленковска 

 

4 

 

12 

 

II-4 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

34 

Проф. 

Оливера 

Бојковска 

 

4 

 

13 

 

II-5 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

34 

Проф.                        

Елица 

Лазаревска  

 

4 

 

14 

 

II-6 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

34 

Проф. 

Анѓелка  

Андрески 

 

4 

15  

II-7 

Електротехничар 

енергетичар 

29 Проф.                                  

Ангела 

Магдеска 

4 

 

16 

 

II-8 

Електричар- 

електромонтер за 

електроенергетски 

мрежи 

 

20 

Проф.                         

Елена М. 

Јовановска 

 

3 

Вкупно ученици во II година 224 

Трета година 

Реден 

број 

Паралелка Образовен профил Број на 

ученици 

Класен 

раководител 

Год. на траење 

на 

образованието 

17  

III-1 

Електротехничар за 

електроника и 

телекомуникации 

 

19 

Проф. 

Гордана 

Дамјаноска 

 

4 

18  

III-2 

Електротехничар за 

електроника и 

телекомуникации 

 

19 

Проф. 

Елизабета         

Б. Стамевска 

 

4 

19  

III-3 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

32 

Проф.                

Васка А. 

Савеска  

 

4 

20  

III-4 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

32 

Проф. 

Андријана 

Мирчевска 

 

4 

 

21 

 

III-5 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

31 

Проф.                                  

Наташа 

Божиновска 

 

4 
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22 

 

III-6 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

33 

Проф.                              

Татјана 

Маленко 

 

4 

23 III-7 Електротехничар 

енергетичар 

 

18 

Проф.                   

Ања 

Манчевска 

 

4 

24 III-8 Електротехничар 

енергетичар 

 

15 

Проф.                            

Илија 

Ристовски 

4 

 

25 

 

III-9 

Електричар- 

електромонтер за 

електроенергетски 

мрежи 

 

22 

 

Проф.                                  

Тина Ѓошева 

3 

 

26 

 

III-10 

Електричар- 

електромонтер за 

електроенергетски 

мрежи 

 

21 

Проф. Ана Б. 

Коколанска/ 

Ленче 

Спасовска 

 

3 

Вкупно ученици во III година 242 

 

Четврта година 

Реден 

број 

Паралелка Образовен профил Број на 

ученици 

Класен 

раководител 

Год. на траење 

на 

образованието 

 

27 

 

IV-1 

Електротехничар за 

електроника и 

телекомуникации 

 

26 

Проф.                          

Билјана 

Блажевска 

 

4 

 

28 

 

IV-2 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

27 

Проф. 

Мирјана 

Недевска 

 

4 

 

29 

 

IV-3 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

26 

Проф.                                

Горан 

Михајлоски 

 

4 

 

30 

 

IV-4 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

22 

Проф.                             

Горан 

Младеновски 

 

4 

 

31 

 

IV-5 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

26 

Проф. 

Поликсена 

Митева 

 

4 

 

32 

 

IV-6 

Електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

 

24 

Проф.. 

Моника 

Талеска 

 4 
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33 

 

IV-7 

Електротехничар 

енергетичар 

 

31 

Проф.                            

Сандра 

Ивановска  

 

4 

 

34 

 

IV-8 

Електротехничар 

енергетичар 

 

 

30 

Проф. 

Слободанка 

Димковска 

 

4 

Вкупно ученици во IV година 212 

 

Редовност на учениците 

 

 

 

 

 

I год. Оправ

дани 

Неопра

вдани 

Вкуп

но 

Број на 

ученици 

Просек  II год. Опра

вдани 

Неопра

вдани 

Вкуп

но 

Број на 

ученици 

Просек  

I-1 1085 103 1188 27 44 II-1 432 128 560 23 24.35 

I-2 1395 35 1430 34 42.1 II-2 968 52 1020 17 60 

I-3 913 59 972 32 30.4 II-3 540 87 627 33 19 

I-4 666 43 709 34 20.85 II-4 1029 123 1152 34 33.9 

I-5 898 70 968 34 28.47 II-5 548 61 609 34 17.9 

I-6 585 116 701 16 43.81 II-6 674 103 777 34 22.85 

I-7 364 48 412 15 27.46 II-7 1808 163 1971 29 67.9 

I-8 2043 116 2159 24 89.96 II-8 1431 98 1529 20 76.5  
     

 
      

           

Вкупно 7949 590 8539 216 39.5 Вкупно 7430 815 8245 224 36.81 

III 

год. 

Оправ

дани 

Неопра

вдани 

Вкуп

но 

Број на 

ученици 

Просек  IV 

год. 

Опра

вдани 

Неопра

вдани 

Вкуп

но 

Број на 

ученици 

Просек  

III-1 2303 138 2441 19 128.4 IV-1 2440 136 2576 26 99.08 

III-2 1777 101 1878 19 98.84 IV-2 1836 304 2140 27 79.26 

III-3 1996 54 2050 32 64.06 IV-3 3273 82 3355 26 129.04 

III-4 1523 70 1593 32 49.78 IV-4 1531 87 1618 22 73.55 

III-5 1216 116 1332 31 42.96 IV-5 1621 81 1702 26 65.46 

III-6 2255 233 2488 33 75.39 IV-6 1658 119 1777 24 74.04 

III-7 1214 118 1332 18 74 IV-7 2641 107 2748 31 88.65 

III-8 1144 123 1267 15 84.5 IV-8 2528 266 2749 30 93.13 

III-9 1297 45 1342 22 61.0       

III-10 1565 92 1657 21 78.90       

Вкупно 16290 1090 17380 242 75.78 Вкупно 17528 1182 18665 212 88.04 
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Среден успех по паралелки на крајот на наставната 2021/2022 годинa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организација на наставата 

Реден 

број 

Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас  Среден 

успех 

по 

година 

Просек Просек Просек Просек Просек Просек Просек Просек Просек Просек 

I I-1 

3.45 

I-2 

4.13 

I-3 

4.05 

I-4 

4.35 

I-5 

4.16 

I-6 

3.63 

I-7 

3.28 

I-8 

3.18 

 

 

 3.78 

II II-1 

3.21 

II-2 

3.35 

II-3 

3.89 

II-4 

3.95 

II-5 

4.06 

II-6 

3.78 

II-7 

2.86 

II-8 

2.96 

  3.51 

III III-1 

3.28 

III-2 

3.07 

III-3 

3.86 

III-4 

3.85 

III-5 

3.97 

III-6 

3.59 

III-7 

3.02 

III-8     

3.53 

III-9       

3.56 

III-10       

3.61 

3.53 

IV IV-1 

3.0 

IV-2 

3.56 

IV-3 

3.33 

IV-4 

3.59 

IV-5 

4.19 

IV-6 

3.96 

IV-7 

3.33 

IV-8 

3.05 

  3.5 

Среден просек    3.58 
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Воспитно-образовниот процес оваа учебна година се реализираше со физичко присуство но 

со строго почитување на протоколите (задолжително носење заштитни маски, миење раце, 

дезинфекција, проветрување и сл), согласно препораки од МОН, Институтот за јавно здравје и 

Комисијата за заразни болести. Наставата се одвиваше во две смени и тоа прва смена со почеток од 

07:30 часот, а втора смена со почеток во 13:45 часот. Учениците од прва и втора година започнаа со 

прва смена, а учениците од трета и четврта година втора смена и се менуваа на две недели.  

Времетраењето на наставните часови беше 45 минути, секоја паралелка беше лоцирана во една 

училница, согласно дадените протоколи од МОН, со цел да се избегне движење и контакт меѓу 

учениците од различни паралелки. Наставниците и учениците стого ги почитуваа предвидените 

протоколи за заштита од вирусот Ковид 19. 

Распоредот на часовите за учебната 2021/22 година е направен на крајот на месец август и 

истиот неколку пати во текот на учебната година претрпе промени заради недостаток на стучен 

наставен кадар, прекин на работен однос на наставници, нови вработувања, ангажман на 

професорите во други училишта односно професори кои се ангажирани од други во нашето 

училиште и сл. 

Голем дел од предметните наставници до крај на месец Септември 2021 година ги доставија 

годишните глобални и тематски планирања до педагошко-психолошката служба (од вкупно 58 

наставници  доставиле планирања вкупно 52, а 6 не доставиле). 

 Годишните глобални, тематски и дневни планирања беа доставувани во електронска форма. 

Кај помал дел од наставниците предадените планирања беа целосни, односно содржеа 

(глобално годишно планирање, тематски  планирања за секоја тема и планирање на наставен час од 

секоја тема), додека поголем дел наставниците предале делумни планирања ( глобално годишно 

планирање, тематски  планирања за една или за секоја тема и планирање на еден наставен час или 

без планирања за наставен час). 

Работењето на средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“-

Скопје во учебната 2020/21 година, може да се оцени дека е успешно. Реализацијата на наставата во 

услови на пандемија, реформирани наставни програми и добар упис на ученици во прва година за 

учебната 2021/22 година со солиден влезен успех, упатува кон тоа дека  се создаваат услови во 

училиштето, кои значат можност да се работи со квалитетни ученици, што е неопходност за 

постигнување квалитет во електротехничката струка/сектор и продуцирање кадри кои веднаш ќе се 

вклучат во процесот на труд. Ова се причините поради кои сметаме дека зад нас е успешна 2022/23 

учебна година. 
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4. Реализација на Годишната програма 

Во годишната програма, Развојниот тим на училиштето за учебната 2021/2022 година ги 

утврди следниве развојни цели: 

1. Осовременување на реализација на наставата 

2. Обезбедување систем за заштеда на електрична енергија 

3. Формирање на заеднички тимови од училиште и стопанските субјекти 

4. Екологија 

 

Врз основа на поставените цели, од кои произлегоа приоритетни потреби, за нивно 

поуспешно остварување беа дефинирани конкретни задачи, активности и носители на активности, 

кои имаа точно дефинирани рокови за успешно завршување на сите планирани цели. Она што е 

посебно за истакнување е постоењето на мерливи критериуми за правилно оценување на успешноста 

на изодениот пат кон остварување на поставената цел. Во извештаите се дадени конечните оценки 

од евалуаторите на реализацијата на годишната програма што може да се заклучи дека истата во 

целост е реализирана. 

5. Дополнителна, додатна настава консултации и друг вид помош на учениците 

Во учебната 2021/2022 година, согласно Законот за средното образование се организираше и 

спроведуваше дополнителна и додатна настава, но оваа учебна година согласно препораките за 

заштита од пандемијата Ковид 19, овој вид настава се реализираше со намален обем. Водејќи се од 

досегашното искуство за организирање и реализирање дополнителна настава, која е поддржана и од 

родителите, и оваа година се реализираше плански со точно утврдени термини дефинирани од 

страна на предметните наставници.  

Со распоредот за одржување на дополнителната и додатната настава, училиштето ги 

информираше учениците преку класните раководители, предметните наставници и стручната 

служба. Педагошко-психолошката служба во рамки на своите работни задачи реализираше посета 

на часови, два пати во текот на учебната година, односно по еднаш во секое полугодите. Покрај 

следење на редовната настава, исто така акцент беше ставен и на реализација на додатна и 

дополнителна настава. Во однос на реализација на овој вид настава, беше укажано дека треба 

редовно да се реализира и евидентира во Дневниците за работа на паралелка.   

Консултациите и другите форми на помош за подготвување на учениците за полагање на 

поправните испити се организираа во планираните рокови според Календарот за работа на јавните 

училишта како и пред секоја сесија за вонредните испити во предвидените рокови, согласно 

препораките за заштита од вирусот Ковид 19. 

Организирањето на додатната настава е во доменот на планирањето на работата на стручните 

активи, а дел од предвидените активности се дадени во годишните програми за работа на активите. 

Додатната настава се организираше и реализираше со цел учениците да ги продлабочат своите 

знаења од области за кои тие покажуваат особен интерес. Со оглед дека оваа учебна година заради 

состојбата со пандемијата значително беше намалена организација и реализација на ученички 

натпрвари, одзивот на ученици на додатна настава беше намален. а на поголемиот дел од учениците 
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ваквиот начин на настава им помогна да постигнат солидни резултати на различните натпревари во 

знаење. 

 6. Училишни секции 

Заради состојбата со пандемијата Ковид 19, наставата во учебната 2021/2022 се реализираше 

по строго пропишани превентивни мерки за заштита и од  тие причини оваа учебна година 

немаше интерес од страна  на наставниците и учениците за реализирање на ваков вид воннаставни 

активности.  

До стручната служба  беше доставена Годишни програми за работа на секцијата по Англиски 

јазик која ја води професорката Моника Талеска. Секцијата по Англиски јазик има реализирано 

неколку активности со заинтересирани ученици. Во учебната 2021/2022 година, учениците во 

рамки на англиската секција, најинтезивно работеле на одбележување на празници значајни за 

англискита култура со сопствени идејни решенија и оплеменување на училниците со нагледни 

средства, со цел разубавување на просторот во кабинетите по англиски јазик, ходниците и 

холовите во училиштето. 

7. Училишна заедница 

Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ во оваа учебна 

2021/2022 година за подобрување на климата во училиштето, но и заради преземање едукативни 

превентивни мерки за заштита од вирусот Ковид 19 активно реализираше средби со Училишната 

заедница. На почетокот на месец октомври се конституираше Училишната заедница, но со оглед на 

настанатата состојба со пандемијата - вирусот Ковид 19, за жал се избегнуваа чести средби со 

учениците кои ја сочинуваат Училишната заедница. Кога се одржуваа средби, строго беа почитувани 

пропишаните мерки за заштита од Виусот Ковид 19.  

Оваа заедница работи по одредена програма, но и по потреба, на барање на паралелката со 

цел да ги мобилизира, мотивира и насочува учениците во текот на учебната година. На состаноците 

на училишната заедница се дискутираше за повеќе сегменти од училишниот живот, учениците ги 

искажаа своите идеи, потреби и размисли за подобра организација и атмосфера во училиштето. 

Искуството од работата на Училичната заедница е позитвно и продуктивно. На состаноците 

произлегуваат свежи идеи за коишто вреди да се размислува и кои можат многу да придонесат во 

насока на подобрување на училишната клима. Својата работа и активности Училишната заедница ја 

остварува преку спроведување на претходно изготвена Програма за работа во која се опфатени 

неколку цели и задачи што ја сочинуваат и од кои зависи успешноста на реализирањето на воспитно-

образовната дејност во училиштето. 

8. Совет на родители 

Еден од најзначајните сегменти за успешното работење на училиштето е активната 

вклученост и максимална поддршка од Советот на родители. Со своето залагање Советот на 

родители во изминатата учебна 2021/2022 година активно учествуваше во состаноците кои се 

одржуваа преку online платформи. стана коректор и активен креатор на целокупната училишна 

атмосфера. За остварување на своите потреби и за реализирање на правата и должностите на 

учениците, во училиштето се организирани Совети на родители на ниво на години (од секоја 

паралелка по еден претставник) на ниво на училиште. Изборот и конституирањето на Советите на 
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родители се врши на почетокот на секоја учебна година. Редовните состаноци се одржуваат на 

почетокот на учебната година и по секое тромесечие. На состаноците на дневен ред покрај успехот 

и поведението на учениците особено внимание се посочува и на квалитетот на воспитно-

образовниот процес, најголем акцент оваа учебна година беше ставен на проблеми со кои се 

соочуваат учениците при реализирање на наставата под специфични услови, како и потешкотии 

при постигање на знаења. Позитивната енергија која преовладува на состаноците се пресликува и 

во работата на училиштето. Нивните ставови понекогаш влијаат и врз конечните одлуки, како на 

пример донесувањето на одлука за изведување на училишните екскурзии. 

Советите се свикуваат на иницијатива на директорот на училиштето, но и по потреба, на барање 

на паралелката со цел следење, мотивирање и насочување на учениците во текот на учебната година. 

Во оваа учебна година состаноците на Советот на родители се одржуваа редовно во присуство на 

директорот и психологот на училиштето, а како позначајни точки на дневниот ред беа: 

➢ Запознавање на родителите со наставните планови и програми за сите 

образовни профили кои се изучуваат 

➢ Запознавање на родителите со Годишната програма за работа на училиштето 

за тековната учебна година 

➢ Запознавање на родителите со начинот на реализирање на наставата согласно 

дадени протоколи од МОН за заштита од ВИРУСОТ Ковид 19 

➢ Разгледување на постигнатиот успех, редовноста и поведението на учениците 

во текот на учебната година 

➢ Предлагање и преземање конкретни предлог мерки за подобрување на 

успехот и поведението на учениците во услови на пандемија 

➢ Организирање и реализација на воннаставни активности и екскурзии. 

 

9. Материјално-техничка состојба во училиштето 

Во учебната 2021/2022 година во образовните профили со четиригодишно траење на 

образованието: 

             - Електротехничар за компјутерска техника и автоматика I, II, III и IV година;  

- Електротехничар за електроника и телекомуникации и електротехничар енергетичар  I, II 

и III година; 

и образовниот профил со тригодишно траење на образованието 

- Електричар – електромонтер на електроенергетски мрежи во сите години  

наставата се реализираше по реформирани наставни програми. При реализација на предвидените 

програми се пристапи кон сериозна подготовка и обезбедување на квалитетни материјално-

технички услови, кои овозможија непречено и квалитетно реализирање на содржините предвидени 

со наставните прогрми за сите ученици со три и четригодишно траење на образованието. Кабинетот 

по информатика е целосно опремен со нова компјутерска опрема. Две лаборатории за електроника 

се опремени со нови инструменти и уреди (осцилоскопи, функциски генератори, инструменти, 

извори...). За автоматика беа набавени Ардуино китови за реализација на поголем број проекти. 
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10. Извештај од реализирани активности во учебната 2021/2022 година 

23.08.2021 година 

Присуство на наставниот кадар на работилница на тема „Современи концепции на средно 

образование – Новата улога на наставникот и новите стратеги и за поучување и учење“, Обука 

организирана од Академија Ц.Е.С. Прва академија за образование на возрасни, БРО 

 

25-27.08.2021 година 

Тренингсо физичко присуство на наставник  Наташа Божиновска за училишен координатор, 

Модул 3, од проектот „Училиштето се среќава со компаниите“ на австриското Федерално 

Министерство за образование, наука и истражување, во соработка со нашето Министерство за 

образование и наука и Центарот за Стручно Образование и Обука. 

Септември 

 

09.09.2021 година 

Координативен состанок за ПИСА2022 на платформата ZOOM. Запознавање со начинот на 

реализација на тестирањето, како и избор на ученици ќе бидат опфатени. Педагог Фросина 

Спасевска Микулчиќ 

 

09.09.2021 година 

Подготвителен состанок на Анѓелка Андрески со учениците одбрани за учество во 

Еразмус+проектот Европски комптенции со референтен број 2020-1-МК01-КА102-077584. 

Состанокот го водеше проф. Анѓелка Андрески, а присутни беа учениците Ана Индовска, 

Александар Јанев, Давор Младеновски, Марија Латиновска и Мартин Томашевски. 

 

16.09.2021 година 

Учество на педагог Фросина Спасевска Микулчиќ на семинар за Демократски практики за 

активно учество на учениците и наставниците во училиштето. 

 

21.09 – 05.10.2021 (2 седмици) 

Реализирана мобилност во рамки на Еразмус + проект во Повоа Де Варзим Португалија, на 

наставник Анѓелка Андрески со 5 ученици од IV година,заедно со уште 4 други училишта. 

Реализирана двонеделна практична обука на ученици во компании  од струката во Португалија. 

 

21.09.2021 

PISA 2021 Пробно тестирање на ученици, организирано од Државен испитен центар. 

 

Октомври 

 

13.10.2021 година, прв дел  



                        Извештај за работа на училиштето „Михајло Пупин“ Скопје  
Учебна 2021/22 год. 

10 
 

Обукана педагог Фросина Спасевска Микулчиќ на тема „Подобрување на квалитетот на 

податоците и зајакнување на креирањето на политиките“  

 

13.10.2021 година 

Учество на Наташа Божиновска, Анѓелка Андрески и Дијана Трајковска на конференцијата “School 

business alliance conference” во организација на Фондација „Никола Кљусев“ 

17.10.2021 година 

Учество на Анѓелка Андрески за подготовка на Еразмус+ проекти клучна акција 2 во траење од 3 

часа и во организација на Здружение за дислексија „Ајнштајн“ 

 

 

19.10.2021 година, втор дел  

Обукана педагог Фросина Спасевска Микулчиќ на тема „Подобрување на квалитетот на 

податоците и зајакнување на креирањето на политиките“  

 

21.10.2021 година 

На работната средба, директорот Димитар Ѓорѓиев и директорот на ЕТШ „Михајло Пупин“ од 

Нови Сад договорија размена на ученици и наставници и ја посетија компанијата Костал од 

Охрид. 

 

27.10.2021 година 

Одржана работилница и дониран 3Д принтер од страна на тимот на M3DS Академијата и 

договорена е едукација на ученици и наставници на тема 3Д принтер. 

 

27.10.2021 година 

Присуство на педагог Фросина Спасевска Микулчиќ на предавање на тема: „Ментално здравје – 

Како да се справиме со секојдневниот стрес“? Презентер: Аларм за свест, Д-р Спец. Љубинка 

Спиркоска 

 

Ноември 

 

03.11.2021 година 

Дисеминација на проектот Европски компетенции – ЕУКОМП, од страна на Анѓелка Андрески, 

која го предводеше тимот од 5 ученици во Повоа Де Варзим, Португалија 

08-10.11.2021 година 

На меѓународната изложба на трудови Макинова 2021 ученикот Марјан Багевски под менторство 

на наставник Наташа Божиновска е парично награден за иновативниот труд. Исто така, учениците 
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Мартин Милчевски и Лука Дамјанов под менторство на наставник Даниела Сандева добија 

парична награда. 

10.11.2021 година 

Учество на Анѓелка Андрески на обука за подготовка на Еразмус+ проекти клучна акција 1 во 

траење од 3 часа и во организација на Здружение за дислексија „Ајнштајн“. 

17.11.2021 година 

Учество на Анѓелка Андрески на обука за подготовка на Еразмус+ проекти клучна акција 2 во 

траење од 3 часа и во организација на Здружение за дислексија „Ајнштајн“. 

22.11.2021 година 

Здружението на граѓани  Еко Логик, во рамки на тековните активности, организира настан за 

промоција на социјално претприемништво фокусирајќи се на зелените аспекти и решенија. 

Целтананастанот беше споделување на реализираните активности во рамки на проектот “Making 

Learning Fun and Ecological“, (финансиран од Еразмус+ програма), односно, едукативни материјали, 

алатка и вебплатформа. Педагог Фросина Спасевска Микулчиќ 

 

25.11.2021 година 

Тимот за професионален развој од училиште, присуствуваше на обуката за превенција и 

спречување на трговија со деца. Обуката беше интерактивна, со комбинација од предавања и 

презентации, практични вежби (работилници), студии на случај, прикажување на едукативни 

филмови, практична примена на знаењата, притоа земајќи ги во предвид надлежностите на 

училиштето, како и на наставниците и стручните соработници. Тимот за професионален развој: 

Татјана Маленко, Наташа Божиновска, Фросина Спасевска Микулчиќ,  Ленче Спасовска и Ана 

Бимбилоска Коколанска. 

9-11 и 22-23 Ноември 2021 

The Mediterranean Coast and EU Macro-regional Strategies Week 2021. Педагог Фросина Спасевска 

Микулчиќ 

Ноември 2021 година 

Институтот за човекови права: Спроведување на анкети и прашалници во рамките на проектот 

„Заштита од дискриминација, булинг и говор на омраза”. Институтот за човекови права од април 

2021 година започна со имплементација на проектот „Примена на пристапот заснован на човекови 

права за време на КОВИД-19 кризата” со поддршка од Balkan Trust for Democracy, проект 

финансиран од German Marshall Fund на САД и УСАИД. Педагог Фросина Спасевска Микулчиќ 

21.11-27.11.2021 година 

Тим лидер на мобилност во рамки на Еразмус+ проект во Ороклини, Кипар, учество во проект We 
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Blend Tolerance Using Web2.0 Tools, домаќин NGO Argonaftes, Oroklini, Cyprus  – Анѓелка Андрески 

 

24.11.2021 година 

Работен состанок на директорот Димитар Ѓорѓиев и помошник директор Наташа Божиновска со 

претставници од 18 компании и советникот на сектор електротехника Зоран Јовчевски.  

 

27 и 28.11.2021 година 

Денови на психологијата на Меѓународен Славјански Универзитет. Педагог Фросина Спасевска 

Микулчиќ 

 

29.11.2021 година 

Учество на педагог Фросина Спасевска Микулчиќ  на еднодневната работилница наменета за 

наставници од основните и средните училишта во рамките на проектот „Градење на капацитети на 

воспитно образовниот кадар и учениците зазелени иновации и одржлив развој“ поддржан од Град 

Скопје, во организација на Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење – 

Скопје. 

 

29.11.2021 година 

Онлајн работилницана MS TEAMS платформата Модул 1: „Претприемачко учење и развој на 

наставни методи за поттикнување зелени иновации“. Присутни: Елена Миткова Јовановска 

 

29.11.2021 година 

Состаноци во работна група во МОН наставник Анѓелка Андрески (август – ноември – пристап 

до Oracle курикулуми). 

Декември 

 

01.12.2021 година 

Директорот Димитар Ѓорѓиев со група ученици во живо го промовираа училиштето за учебна 

2022/2023 година на „Дигитален саем за средно стручно образование“. 

 

02.12.2021 година 

Директорот Димитар Ѓорѓиев беше домаќин на висока делегација во состав од Министер и 

помошник Министер за образование, наука, култура и спорт, помошник на Министер за труд и 

социјална политика и претседателот на стопанската комора на Босна и Херцеговина од Зеничко-

Добојскиот кантон. На средбата се разменија идеи и искуства за стручното образование и обука 

насочено кон потребите на пазарот на трудот. 

 

07.12.2021 година 

Тимот на Мировен корпус одржа Виртуелна работилница бр.1: Настава насочена кон ученикот. 

Присутни педагог Фросина Спасевска Микулчиќ, Дијана Трајковска 

14.12.2021 година 

Тимот на Мировен корпус одржа Виртуелна работилница бр.2: Менаџирање на наставниот час. 

Присутни Наташа Божиновска, Дијана Трајковска 
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14.12.2021 година 

"Црвен Крст – Работилница за родители и наставници" Фокус група: родители и наставници. Тема: 

Ковид-19 вакцинација – митови и факти. Педагог Фросина Спасевска Микулчиќ   

 

15.12.2021 година 

Директорот Димитар Ѓорѓиев беше говорник на првата регионална конференција на западен 

Балкан како претставник на училиштето, присутен гостин Наташа Божиновска. 

 

16.–17.12.2021 година 

Учество на наставник Наташа Божиновска на обука за спроведување на програмата за ученички 

компании на тема „Зелени бизниси“, во Велес, во организација на Јуниор Ачивмент Македонија, 

подржано од USAID, Фонд за иновации и технолошки развој. 

 

17.12.2021 година 

Учество на помошник директор Наташа Божиновска на годишното Собранието на Здружението на 

електротехнички, машински и сообраќајни училиштана Р. С. Македонија, во Велес, во присуство на 

советниците на струките и директори од сите стручни училишта од секторите електротехника, 

машинство и сообраќај, транспорт и складирање. 

 

23.12. 2021 година 

Тимот на Мировен корпус одржа Виртуелна работилница бр.2: “Менаџирање нанаставниот час”. 

Присутни педагог Фросина Спасевска Микулчиќ, наставник Наташа Божиновска 

 

23.12.2021 година 

Активности, споделени на онлајн ZOOM настан, организирано од Здружението на граѓани Еко 

Логик во рамки на “Вело Училишта“ и “Училиште за одржлив развој“, кое спроведе анкета помеѓу 

средношколците на ниво на Град Скопје, во насока на прикажување за користењето и истовремено 

познавањата на темата велосипедизам на средношколците, како и нивните предизвици со кои 

соочуваат во секојдневието при возењето на велосипед. Исто така, изминатиот период беа 

подготвувани едукативни видеа кои на интересен начин го доближуваат значењето на возење 

велосипед. Педагог Фросина Спасевска Микулчиќ   

 

28.12.2021 година 

Ученикот АлександарЈанев, под менторство на наставник Дијана Трајковска, е добитник на прва 

награда - iPhoneна натпреварот „Мој труд мои права“ во времетраење од два месеца, цел на 

натпреварот: промоција на веб страна. 

 

Декември 2021 година 

Здружението на Граѓани Еко Логик подготви прашалник кој имаше за цел да ни го претстави 

мислењето на средношколците на ниво на Град Скопје за користењето на велосипедот како 

алтернативно превозно средство, нивните предизвици со кои соочуваат во секојдневието при 

возењето на велосипед, како и инфраструктурата во и околу нивните училишта. Реализирал педагог 

Фросина Спасевска Микулчиќ   
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Декември 2021 година 

Проектот “Твои права @ работа” во чии рамки се одржуваат вебинари за правата кои 

произлегуваат од работниот однос, а се однесуваат на учениците во средните училишта низ нашата 

држава. Проектот “Твои права @ работа” како дел од кампањата “Мој труд, мои права” е 

имплементиран од страна на Меѓународната организација на трудот (ILO – International Labour 

Organisation) и финансиран од страна на Европската Унија. Педагог Фросина Спасевска Микулчиќ   

 

Декември 2021 година 

Подготовка на училишен натпревар за Лидер на струка. Андријана Мирчевска  

Подготовка на прашања и задача од предметот Објектно ориентирано програмирање за 

училишниот натпревар Лидер на струка – Анѓелка Андрески 

Септември-Декември 2021 година 

Учество на наставниците Слободанка Димковска и Ивица Шпољариќ во проектот „Виртуелна 

реалност во средните стручни училишта“. 

 

Септември-Декември 2021 година 

Континуирано одржување и ажурирање на училишната веб страна од страна на наставник Анѓелка 

Андрески 

Јануари 

 

25.01.2022 година 

Онлајн обука на тема „Безбедност и здравје при работа“ во организација на ЦСОО. Учесник: 

Наташа Божиновска 

Февруари 

 

02.02.2022 година 

 

Март 

 

Потпишан меморандум за соработка со техничкото училиште и комбинираното училиште 

„Младост“ од Босна и Херцеговина. Меморандумите беа потпишани во владата на Зеничко 

Добојскиот кантон во присуство на министерот за образование. Делегација од училиштето, во 

состав директор Димитар Ѓорѓиев, претседател на Училишен одбор Елица Лазаревска и секретар 

Марија Јакимовска, беше во посета на Стопанската Комора и компанијата Арцелор Митал од 

Зеница.  

 

19.03.2022 година 

Општински натпревар по англиски јазик - одржан во СУГС Орце Николов- учествуваа учениците 

Мила Тодорова (I-2клас) и Петар Харлампиев (I-3 клас). Мила Тодорова освои второ место. Петар 

Харлампиев трето. Ментор Даниела Сапаловска 

24.03.2022 година 
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Самит за професионален развоj преку искуства за учење и ресурси за едукатори „Theacher Tech 

Summit“ во организација на JA Worldwide. Учесник: Наташа Божиновска  

25.03.2022 година 

Учество на Регионален натпревар за Електротехнички, машински и сообраќајни училишта во 

ОСТУ “Гостивар” – Гостивар. Ученици: Стефан Велков и Виктор Фидановски, ментори: Андријана 

Мирчевска и Јелена С. Јосифовска  

29.03.2022 година 

Учество на конференција „Work based learning in Macedonia“ во организација на Фондацијата 

„Никола Кљусев“, VET WBL, Erasmus+. Учесници: Наташа Божиновска и Дијана Трајковска со 

учениците Јован Колевски и Ангел Блажевски 

Април 

 

12.04.2022 година 

Учество на 100 ученика од прва и втора година на меѓународно тестирање ПИСА 

Мај 

 

06.05.2022 година 

XXXIX Државни натпревари за електротехнички, машински и сообраќајни училишта се одржаа 

во ССОУ "Коле Неделковски" во Велес. Ученици: Стефан Велков и Виктор Фиданоски, ментори: 

Андријана Мирчевска и Јелена С. Јосифовска 

Учество на ученици со трудови: Котев Бојан од 4-5 клас (8 место), Бојан Ивановски и Давид 

Мартиновски-Исоски   од 4-5 клас (6 место), Мартин Милчевски и Лука Дамјанов од 3-4 клас (1 

место) под менторство на Даниела Сандева 

 

06.05.2022 година 

Учество на манифестацијата „Образовно рандеву 2022 година― во организација на МАССУМ 

(Младинска асоцијација на средни стручни училишта во Македонија) во Велес: во категорија веб 

страна ментор Поликсена Митева со учениците: Тимотеј Ристевски, Ангел Блажевски и 

Александар Димитријевски; во категорија јавно говорење ментор Елица Лазаревска со ученикот: 

Георгина Алексовска, категорија најдобра песна ментор Елизабета Стамевска со учениците: 

Пепита Тодорова и Даниела Јованова 

 

07.05.2022 година 

На регионален натпревар по англиски јазик учествуваше ученикот Петар Харлампиев- освои 2-ро 

место и се пласираше на државен натпревар по англиски јазик. Ментор Даниела Сапаловска 

 

09-10.05.2022 година 

Учество на работилница: РАЗВОЈНИ МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИСТЕМИ која се одржа на 

ФЕИТ, во организација на Логинг Електроникс и ФЕТИ. На настанот имаше презентации на 

изработени проекти, натпревар, предавања од гости и отворена дискусија. Учествуваа професори и 
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ученици од 9 електротехнички училишта од Македонија.Учесници Наташа Божиновска, Софија 

Темкова, Стефана Христовска и Јелена С. Јосифовска, со учениците: Давид Костовски, Матеј Згонц, 

Мартин Кузмановски и Матеј Николовски 

 

09-10.05.2022 година 

Учествона фудбалски натпревар под наслов „Мултиетничка интеграција“ помеѓу екипи од 

училиштата СУГС “Владо Тасевски“ и нашето училиште, на кој учествуваа ученици од различни 

мултиетнички заедници. Ментор: Илија Ристовски 

 

12-13.05.2022 година 

Во нашето училиште се одржа манифестацијата „Денови на електротехника 2022 година“. На 

настанот учествуваа 12 основни училишта на Град Скопје и 2 училишта од Босилево-Струмица и од 

Македонска Каменица со вкупно 42 ученици и 14 ментори. 

Организација на Денови на електротехника, изработка на тест прашања за натпревар на 

македонски и албански јазик, изработка на квиз и организација на квизот – Сандра Ивановска 

Учениците Б. Котев, М. Пшенко и Н. Божиновски под менторство на Поликсена Митева 

изработија програми за квиз, асоцијација и калкулатор за бодови за потребите на манифестацијата 

„Денови на електротехника 2022 година“. 

 

14.05.2022 година 

Отворен ден на училиштето и формирање на тимови за запознавање на учениците од основните 

училишта со струките во училиштето 

 

 

17.05.2022 година 

Учество на координаторот за практична обука Наташа Божиновска на „Регионален проект за 

обезбедување квалитет за работата на координаторите за врски со компаниите“ во организација на 

OеАD и МОН 

 

17.05.2022 година 

Учество на трибина на тема „Вештини за зелен град“ кој се организира во рамки на Проектот 

“Европска платформа за извонредност за зелени иновации и стручно образование и обука – 

GREENOVET” и иницијативата „Европска недела на стручни вештини“. Учесници: Наташа 

Божиновска, Анита К. Мијовска и Ленче Спасoвска 

 

17.05.2022 година 

На државен натпревар по англиски јазик, кој се одржа во Американ Колеџ, учествуваше ученикот 

Петар Харлампиев од I- 3 клас. Ментор Даниела Сапаловска 

 

20.05.2022 година 
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Педагогот на училиштето Ленче Спасовска и директорот Димитар Ѓорѓиев гостуваа во утринска 

на Телма на тема трендот за уписи во средните стручни училишта 

 

26-27.05.2022 година 

Учество на Националниот натпревар на најдобри ученички компании за учебната 2021/2022 

година организиран од Џуниор Ачивмент. Ученици кои беа вклучени се: Фидан Маџоски 2-2 клас, 

Дори Иванова 2-5, Дијана Бошкоска 2-5, Горјан Јанковски 2-4 и Никола Атанасоски 2-5. 

Натпреварот се реализираше во просториите на Хотел Дрим во Струга. На првиот ден од 

натпреварот имаше сценски презентации на ученичките компании пред жири комисија, а на 

вториот ден беа поставени штандови и имаше промоција на ученичките компании на штандови пред 

жири комисија и јавност. На натпреварот учествуваа 20 ученички компании од средни училишта од 

Македонија. 

 

 

 

Мај-јули 2022 година 

На настаните „Генерација без граници, технологија за планетата“, организирани од Блинк, 

Македонски Телеком, тимот во состав: Ангела Исовска, Михаела Петровска и Дејан Јовановски, 

под менторство на Анѓелка Андрески, го освоија првото место со проектот „Соил Бин“. 

 

Август 26-28.2022 

Обука на наставниот кадар и вработените во училиштето за професионален развој  на тема од 

електротехничката струка и комуникациски вештини помеѓу вработените , наставниците, 

родителите во училиштето и обука за Училишшнниот одбор. 

 

 

11.   Безбедност на учениците 

Активностите за унапредување на ментално и физичко здравје на учениците, како и 

континуираното следење на нивните физички, емоционални и социјални потреби, независно од 

половата и етничката припадност, се еден од основните императиви на нашето училиште, посебно 

оваа учебна година кога наставата се реализираше со строго почитување на мерките за заштита од 

пандемијата Ковид 19. Во таа насока, за обезбедување на заштитата и благосостојбата на учениците 

во воспитно-образовниот процес се преземаат следните активности:  

• Од страна на вработените се води целосна грижа за безбедноста на учениците за време на 

нивниот престој во училиштето, како за време на часовите, така и за време на одморите. 

Безбедноста на учениците е прашање кое е на врвот од приоритетите на раководниот тим и 

на сите вработени во училиштето и искуството покажува дека истата е подобрена, односно за 

време при патување на учениците од и до училиште, како и за време на престојот во 

училиштето, нема посериозни  инциденти 
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• Постигната е безбедна, уредна и пријатна училишна средина, со обезбедено дежурство во 

двете смени на наставата од страна на дежурни наставници и ученици 

• Позитивна работна атмосфера 

• Секој наставник во рамките на своите индивидуални креативни инвентивни можности е 

максимално ангажиран за попријатна атмосфера на своите часови, кои оваа година се 

реализираа со строго почитување на протоколите за превенција од пандемијата(задолжително 

носење заштитни маски, миење раце, дезинфекција, проветрување и сл), согласно препораки 

од МОН, Институтот за јавно здравје и Комисијата за заразни болести. 

• Друг приоритет исто така подеднакво значаен е соработката со семејството, која започнува 

уште пред запишувањето на ученикот. Стручните соработници од нашето училиште, во 

соработка со педагошко-психолошката служба од основното училиште, низ презентации, 

разни флаери и дискусии ги запознаваат родителите и учениците со можностите што ги нуди 

нашето училиште, воннаставните активности, постигнатите успеси и резултати на 

натпревари, успесите на наши завршени ученици и друго. Оваа година таа активност се 

реализираше преку online презентации и доставување видео материјали до основните 

училишта. Во секое време вакви информации се достапни и на училишната веб – страна. 

• Секоја година се организираат систематски прегледи и ревакцинација на учениците 

• Во нашето училиште не е идентификувана потребата за згрижувње на ученици со посебни 

образовни потреби во овој период 

• Училиштето располага со лифт за да овозможи лесен пристап на лицата со телесен 

инвалидитет до сите простории во училиштето, како и посебни патеки за пристап во 

училишната зграда. 

• Во училиштето постои надзор со помош на камери поставени на влезовите на училиштето и 

останатите важни точки. Видео надзорот се врши соодветно предвидената законска 

регулатива (Закон за заштита на лични податоци). На иницијатива на Град Скопје е 

ангажирана и агенција за обезбедувањесо двајца членови кои се присутни во училиштето во 

две смени. 

• Изработен е план за активности за превенција на насилство во училиштето и секоја година се 

реализирааат заеднички активности со претставници од МВР и Црвен Крст, на поле на 

превенција и справување со насилство. Оваа година заради пандемијата активностите беа 

реализирани во помал обем и преку online состаноци. 

• Проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието со активностите кои ги вклучува на 

класните часови и во други форми овозможува подигнување на свесноста на учениците за 

мултиетничкото општество во кое живееме. 

Оваа учебна година заради пандемијата Ковид 19 треба да се напомене дека не се реализираа 

конкетни активности (работилници, проекти, соработка со училиштето партнер и сл.), туку 

се реализираат теми од оваа област во рамки на класните часови. 

Во училиштето постои систем за заштита на просториите и инвентарот и безбедноста на 

учениците и е изготвен Правилник кој ги регулира правата и обврските на сите субјекти: 

• секојдневно (во работните денови) има дежурни професори; 

• во деновите на викендот постои дежурна служба од техничкиот персонал; 

• ноќната смена ја покрива ноќен чувар на училиштето; 

• воведено е обезбедување од агенција за обезбедување; 
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• доколку учениците работат лабораториски или компјутерски вежби, тие се изведуваат во 

присуство на предметен професор кој ги информира учениците за тоа како треба да се 

однесуваат во лабораторија, библиотека, спортска сала, училница, со компјутери и 

останатите простории во училиштето. Однесувањето е регулирано и со Кодекс за 

однесување на субјекти во училиштето. 

• На учениците секоја учебна година им се овозможува осигурување во осигурителни 

компании, одлуката за избор а осигурителната компанија и нивото на премија ја носи 

Советот на родители. 

 

 

 

12.   Заклучок 

 Во училиштето во учебната 2021/2022 година успешно се реализираше воспитно-

образовната дејност, и покрај предизвиците со кои се соочивме со новата ситуација која ја наметна 

вирусот Ковид-19, односно реализација на настава со строго почитување на протоколите 

(задолжително носење заштитни маски, миење раце, дезинфекција, проветрување и сл), согласно 

препораки од МОН, Институтот за јавно здравје и Комисијата за заразни болести. 

Со максимално вложување на сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес, учебната 

година заврши со зголемен успех на учениците што е показател за квалитетот на реализираните 

активности. 

Нашите заложби се во насока на подигање на квалитетот на наставата и стекнатите знаења и 

вештини на учениците во редовна настава и настава во вонредни услови.  
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13. Прилог (Извештаи)  

Извештај за работата на активот по стручни предмети по електроника и телекомуникации 

и компјутерска техника и автоматика за учебната 2021/2022 година 

Август, 2022 

Современи концепции на средно образование – Новата улога на наставникот и новите 

стратегии за поучување и учење – Обука организирана од Академија Ц.Е.С.  

 

Септември, 2022 

Реализирана мобилност во рамки на Еразмус + проект во Повоа Де Варзим Португалија, со 

5 ученици од IV година, заедно со уште 4 други училишта. Реализирана двонеделна 

практична обука на ученици во компании  од струката во Португалија. Ментор : Анѓелка 

Андрески 

Ноември, 2022 

03.11.2021 година во просториите на училиштето СЕТУГС „Михајло Пупин“ – Скопје , со 

почеток во 12.30 часот, се одржа дисеминација на проектот Европски компетенции – 

ЕУКОМП, со референтен број 2020-1-МК01-КА102-077584. 

Дисеминацијата ја водеше професорката Анѓелка Андрески, која го предводеше тимот од 5 

ученици од ова училиште. Имено, СЕТУГС „Михајло Пупин“ е партнер училиште во 

проектот, во рамки на кој се реализираше мобилност во Повоа Де Варзим, Португалија во 

траење од 2 недели, од 21.09. – 05.10.2021. Ученици од ова училиште кои учествуваа на 

мобилноста беа: Ана Индовска, Александар Јанев, Давор Младеновски, Марија Латиновска 

и Мартин Томашевски 

Анѓелка Андрески - Тим лидер на мобилност во рамки на Еразмус+ проект во Ороклини, 

Кипар, учество во проект We Blend Tolerance Using Web2.0 Tools . 

Youthpass сертификат, Youth exchanges For participating in a project We Blend Tolerance Using 

Web2.0 Tools, with 36 young people from Cyprus, Italy, Lithuania, North Macedonia, Poland and 

Ukraine in Oroklini, Larnaca, Cyprus, домаќин NGO Argonaftes, Oroklini, Cyprus 

Јануари, 2022 

25.01.2022 година 

Online обука на тема „Безбедност и здравје при работа“ во организација на ЦСОО. Учесник: 

Наташа Божиновска 

 

Март, 2022 
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24.03.2022 година 

Самит за професионален развоj преку искуства за учење и ресурси за едукатори 

„TheacherTech Summit“во организација на JA Worldwide. Учесник: Наташа Божиновска  

25.03.2022 година 

Учество на Регионален натпревар за Електротехнички, машински и сообраќајни училишта 

во ОСТУ “Гостивар” – Гостивар. Ученици: Стефан Велков и Виктор Фидановски, ментори: 

Андријана Мирчевска и Јелена С. Јосифовска  

29.03.2022 година 

Учество на конференција „Work based learning in Macedonia“во организација на 

Фондацијата „Никола Кљусев“, VET WBL, Erasmus+. Учесници: Наташа Божиновска и 

Дијана Трајковска со учениците Јован Колевски и Ангел Блажевски 

Април, 2022 

 

16.04.2022 година 

На 58-от државен натпревар на младите истражувачи од Р. Северна Македонија учениците  

Котев Бојан од IV-5 клас освои 2 место а учествуваше и ученичката Елена Ѓорѓевска од IV-

6 клас под менторство на Даниела Сандева. 

Мај, 2022 

 

06.05.2022 година 

XXXIX Државни натпревари за електротехнички, машински и сообраќајни училишта се 

одржаа во ССОУ "Коле Неделковски" во Велес. Ученици: Стефан Велков и Виктор 

Фиданоски, ментори: Андријана Мирчевска и Јелена С. Јосифовска 

Учество на ученици со трудови: Котев Бојан од IV-5 клас (8 место), Бојан Ивановски и 

Давид Мартиновски – Исоски од IV-5 клас (6 место), Мартин Милчевски и Лука Дамјанов 

од III-4 клас (1 место) под менторство на Даниела Сандева 

06.05.2022 година 

Учество на манифестацијата „Образовно рандеву 2022 година― во организација на 

МАССУМ (Младинска асоцијација на средни стручни училишта во Македонија) во Велес: 

во категорија Веб страна ментор Поликсена Митева со учениците: Тимотеј Ристевски, 

Ангел Блажевски и Александар Димитријевски 

09-10.05.2022 година 

Учество на работилница: РАЗВОЈНИ МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИСТЕМИ која се одржа 

на ФЕИТ, во организација на Логинг Електроникс и ФЕТИ. На настанот имаше презентации 

на изработени проекти, натпревар, предавања од гости и отворена дискусија. Учествуваа 

професори и ученици од 9 електротехнички училишта од Македонија.Учесници Наташа 
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Божиновска, Софија Темкова, Стефана Христовска и Јелена С. Јосифовска, со учениците: 

Давид Костовски, Матеј Згонц, Мартин Кузмановски и Матеј Николовски 

12-13.05.2022 година 

Во нашето училиште се одржа манифестацијата „Денови на електротехника 2022 година“. 

На настанот учествуваа 12 основни училишта на Град Скопје и 2 училишта од Босилево-

Струмица и од Македонска Каменица со вкупно 42 ученици и 14 ментори. 

Учениците Б. Котев, М. Пшенко и Н. Божиновски под менторство на Поликсена Митева 

изработија програми за квиз, асоцијација и калкулатор за бодови за потребите на 

манифестацијата „Денови на електротехника 2022 година“. 

14.05.2022 година 

Отворен ден на училиштето и формирање на тимови за запознавање на учениците од 

основните училишта со струките во училиштето 

17.05.2022 година 

Учество на координаторот за практична обука Наташа Божиновска на „Регионален проект 

за обезбедување квалитет за работата на координаторите за врски со компаниите“ во 

организација на OеАD и МОН 

17.05.2022 година 

Учество на трибина на тема „Вештини за зелен град“ кој се организира во рамки на 

Проектот “Европска платформа за извонредност за зелени иновации и стручно образование 

и обука – GREENOVET” и иницијативата „Европска недела на стручни вештини“ . 

Учесници: Наташа Божиновска, Анита К. Мијовска и Ленче Спасoвска 

26-27.05.2022 година 

Учество на Националниот натпревар на најдобри ученички компании за учебната 2021/2022 

година организиран од Џуниор Ачивмент. Ученици кои беа вклучени се: Фидан Маџоски 

II-2 клас, Дори Иванова II-5, Дијана Бошкоска II-5, Горјан Јанковски II-4 и Никола 

Атанасоски II-5. Натпреварот се реализираше во просториите на Хотел Дрим во Струга. На 

првиот ден од натпреварот имаше сценски презентации на ученичките компании пред жири 

комисија, а на вториот ден беа поставени штандови и имаше промоција на ученичките 

компании на штандови пред жири комисија и јавност. На натпреварот учествуваа 20 

ученички компании од средни училишта од Македонија. 

 

            

            

  Претседател на актив Електроника и телекомуникации и 

Компјутерска техника и автоматика, 

Андријана Мирчевска 
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И З В Е Ш Т А Ј 

за работа на активот енергетика 2021/22 

 

Активот по енергетика брои вкупно 16 предметни наставници од кои 15 се 

наставници кои предаваат група електро предмети (теоретски; практична настава и 

лабораториски вежби) и 1 наставник кој предава само техничка комуникација.  

Наставниците од нашиот актив покриваат 9 наставни програми во прва година, 10 во втора 

година,10 во трета година и 10 во четврта година.  Дел од професорите во текот на учебната 

2021/22 г. беа ангажирани во проекти, натпревари и други наставни и воннаставни 

активности. Посебно ќе се истакне несебичната ангажираност на професорите кои успешно 

ја реализираа паралелно онлајн наставата и наставата со физичко присуство(бидејќи имаше 

доста ученици на кои со одлука на наставнички совет на барање од нивните родители, 

поради издржани причини,им беше дозволено да ја пратат наставата онлајн). Наставниците 

целосно ја реализираа наставната програма и ги оценија учениците. Наставниците ги 

користеа следните платформи за реализација на наставната содржина (CANVAS-во ЕВН 

паралеките; Teams во останатите паралелки). И оваа учебна година за учениците од ЕВН 

паралелките, наставниците го користеа образивниот оперативен систем CANVAS за онлајн 

и за настава со физичко присуство (учениците работеа на подарените таблети од ЕVN). 

 

Реализирани активности 

Април 

12. 04. 2022 г. 

Учество на 100 ученика од прва и втора година на меѓународно тестирање ПИСА  

Мај 

12-13.05.2022 г. 

Во нашето училиште се одржа манифестацијата „Денови на електротехника 2022 година“. 

На настанот учествуваа 12 основни училишта на Град Скопје и 2 училишта од Босилево -

Струмица и од Македонска Каменица со вкупно 42 ученици и 14 ментори. 

Организација на Денови на електротехника, изработка на тест прашања за натпревар на 

македонски и албански јазик, изработка на квиз и организација на квизот – Сандра 

Ивановска, предметен наставник од активот енергетика. 
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Кајко прегледувачи на тестовите од нашиот актив беа ангажирани предметните наставници: 

Андигони Миленковска и Лидија Буровска. 

 

14. 05. 2022 г. 

Во организацијата на Отворениот ден на училиштето во тимот за штанд за образовен 

профил,, Електротехничар енергетичар”, ,,Електромеханичар” и ,,Електроментер за 

електроенергетски мрежи” учествуваа сите колеги од активот енергетика. Беа формирани 

тимови за запознавање на учениците од основните училишта со струките во училиштето и 

со кабинетите, лабараториите и работилниците во кои се изведува наставата од веќе 

споменатите профили. 

 17.05.2022 г. 

Учество на трибина на тема „Вештини за зелен град“ кој се организира во рамки на 

Проектот “Европска платформа за извонредност за зелени иновации и стручно образование 

и обука – GREENOVET” и иницијативата „Европска недела на стручни вештини“. Учесник 

од нашиот актив беше колешката Анита К. Мијовска, која ни го пренесе ова искуство.  

 

 

 

Претседател на актив: 

Лидија Буровска 
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И З В Е Ш Т А Ј 
за работата на активот по општествени науки 

во период 2021/22 година 

 

Активот по општествени науки го сочинуваат 20 професори кои предаваат 

македонски јазик и литература, англиски јазик, спорт и спортски активности, музичка 

култура, историја, бизнис,ликовна уметност и граѓанско образование. 

Во текот на минатата учебна година активот по општествени науки  ги реализираше 

следниве активности. 

Владимир Спасовски, наставник по граѓанско образование,во првото полугодие 

учествуваше на проект Дигитална етика со учениците од I-4 Кристијан Крстевски, Лука 

Наумовски и Дарио Филиповски.  

Моника Талеска, наставник по англиски јазик, во рамките на англискатасекција и ЕКО 

стандардите-уредување и разубавување на училишниот простор со активности гиодбележа 

празниците –Ноќ на вештерките, со организирање на училишен натпревар за 

најдобродекорирана врата,(прво место освои класот II5,второ место класот IV3 и трето 

место класот IV5 и за сите нив беа обезбедени соодбетни награди) и Божиќ и Нова Година 

со декорирање на холот при што ученици од четвртагодина изработија камин исо други 

новогодишни декорации го развеселија училиштето. 

Илија Ристовски, наставник по спорт и спортски активности, во текот на годината имаше 

бројни учества на натпревари со ученици од сите години.Во кошарка-десет тренинзи во 

групна фаза и 2 натпревари со уследните ученици:Андреј Велков и Мартин Андовски(IV6), 

Дино Муриќ и кристијан Стојановски (IV3), Лео Пушковски и Мартин 

Стефановски(III1),Кристијан Трајковски(III8)и Стефан Георгиевски(I6). Во одбојка 10 

тренинзи и 2 натпревари во групна фаза,за жал,изгубени,со истите претходно наведени 

ученици плус учениците: Влатко Алексовски, Иван Горковски,Андреј Стефановски и 

Димитар Краљев сите од клас III6, Лиридон Јакупи IV-6,Стефан Каланоски IV-5 и Никола 

Спасовски III-3. 

МАССУМ-учество во баскет, пинг понг и серва со ученици од прва, трета и четврта година. 

Натпревар Мултиетничка интеграција учество со следните ученици:Стефан Каланоски, 

Бојан Неделковски, Лиридон Јакупи, Марко Мојсоски, Дин Зекичевиќ и Муса Асановски. 

Даниела Сапаловска, наставник по англиски јазик,учество на ЕЛТАМ натпреварите и тоа: 

Општински натпревар по англиски јазик - одржан на 19ти март во СУГС Орце Николов- 

учествуваа учениците Мила Тодорова( I-2клас) и Петар Харлампиев(I-3 клас). Мила 

Тодорова освои второ место. Петар Харлампиев трето.Регионален натпревар по англиски 
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јазик-oдржан на 7ми мај- учествуваше ученикот Петар Харлампиев- освои 2ро место и се 

пласираше на државен натпревар по англиски јазик. Ученичката Мила Тодорова се откажа 

поради здравствени причини во тој период. Државен натпревар по англиски јазик- се одржа 

на 28ми мај  во Американ Колеџ.Учествуваше ученикот Петар Харлампиев од I- 3 клас.(не 

освои место за само 9 поени).  

EлицаЛазаревска, наставник по македонски јазик и литература –учество на МАССУМ со 

ученичката Георгина Алексовска од II4, во категоријата Јавен говор. 

Елизабета Б. Стамевска, наставник по македонски јазик и литература-учество на 

МАССУМ во категоријата поетска творба со ученичките Пепита Тодорова и Даниела 

Јованова,двете од клас III4. 

Јосипа Наумовска, наставник по музичка култура со ученикот Никола Ристовски од I5 

имаа учество на Денови на електротехниката со неколку композиции на пијано. 

Сашка Андреевска, наставник по ликовна уметност-Насликан е мурал во просториите на 

училиштето од страна на ученици од прва година. На иста тематика е во план да се 

продолжи со таков тип на sидни слики во текот на наредната учебна година. 

Учениците учествуваа на неколку групни изложби со свои ликовни творби, меѓу кои-

“Младинскиот отворен салон”, изложба отворена во галеријата “Мала станица” во 

Скопје,изложба на тема “Радоста на Европа”, Белград, Република Србија. Каталозите од 

овие изложби се наоѓаат кај професорката.  

Оставерена е посета на старата скопска чаршија”, Факултетот за ликовни уметности, 

Музејот на Старата Скопска Чаршија, галеријата “Чифте Амам”,со посета на  изложбата 

“Париски шепотења”. 

Посетени се  неколку изложби on line на архитектот Славко Брезовски архитект во КИЦ, 

Димитар Кондовски, ретроспективна изложба, “Даут Пашин Амам” и завршните  изложби 

на Факултетот за Ликовни Уметности, како и средното уметничко училиште “Лазар 

Личеноски”. 

Во текот на целата наставна година во холот на училиштето беа изложувани ученички 

творби и изработки. 

Учениците покажаа особен интерес и задоволство при изработувањето на ликовните 

творби, како и желба за проучување на нови ликовни техники и медиуми.  

 

20.06.2022 година                                                           Претседател на актив  

 

                                                                                               Моника Талеска 
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Извештај за работата на активот по природни науки  

за учебната 2021/2022 година 

 

Активот го сочинуваат 7 предметни наставници за изведување на наставата по 

математика, физика и информатика. Во оваа учебна година членовите на активот 

реализираа редовна и изборна настава по предметите според предвидените наставни 

програми за образовните профили електротехничар за електроника  и телекомуникации во 

I, II, III и IV година, електротехничар за компјутерска техника и автоматика во I, II, III и IV 

година, електротехничар енергетичар во I, II, III и IV година и во тригодишно образование 

за образовниот профил електроинсталатер за електроенергетски мрежи во I, II и III  година. 

Предметните наставници кои се членови на овој Актив беа во постојани меѓусебни 

консултации, посети на часови и размена на искуства преку кои го подобрува квалитетот на 

наставата. 

Реализацијата на сите наставни програми се вршеше на современ и професионален 

начин со изготвувањето на годишни и тематски планирања преку взаемна корелација на 

наставниците.  

Соработката меѓу членовите на активот и колегите од другите активи од училиштето  

беше на високо ниво со добра корелација при реализацијата на наставата во училиштето.  

 Во реализација на наставата беше применувано користење на компјутерите и 

информатичката технологија. Наставниците од овој Актив наставата ја реализираа 

комбинирано, со физичко присуство како онлајн за оние ученици кои имаа решение за 

следење на наставата онлајн преку платформата MS TEAMS. 

Предметните наставници по математика успешно ја спроведоа интерната матура по 

предметот Математика, при што сите пријавени ученици со солиден успех го положија 

испитот. 

Предметните наставници по математика Горан Михајлоски и Александар 

Бујуковски активно учествуваа на сите обуки организирани од страна на Бирото за развој 

на образованието за добивање на подобри резултати во PISA тестирањето, и вештините 

стекнати на тие обуки им ги пренесуваа на учениците од прва година. 

 Истотака, членовите на Активот по природни науки зедоа активно учество во 

промоција на училиштето во основните училишта на територија на градот Скопје.  

 Членовите на Активот по природни науки учествуваа во успешна реализација на 

годишната програма на училиштето. 

 Предметниот наставник Силвија Николовска со ученикот од прва година Кристијан 

Крстевски учествуваше на натпреварот Microsoft Office за Power Point и Word. 

 

    Претседател на активот:  

          Горан Михајлоски 
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Извештај за за работа на училишната библиотека 

за учебната 2021 / 2022 година 

 

Во текот на учебната 2021/2022 година според предвидените цели и задачи од годишниот 

план за работа на библиотеката на СЕТУГС„Михајло Пупин“ – Скопје библиотекарот ги 

реализираше следните активности: 

1. Организација и работа на училишната библиотека 

- Изготвени се библиотечни картончиња за евиденција на издадените книги  

-  Креиран е каталог за книжниот фонд 

- Набавка на библиотечен материјал за дополнување на постоечкиот фонд  

- Извршен е прием, евидентирање и делење на бесплатни учебници добиени од МОН  

- Извршено  е електронско и книжно заведување на новите книги 

- Издадени се потврди, изјави, извештаи и записници за издавање на учебници на 

класни раководители 

- Реализирани се предвидените активности со ученици кои полагаат вонредни и 

диференцијалини испити (упис, пријавување испити, комисии) 

 

2. Работа со ученици 

 

- Препорачана е соодветна литература за потребите на учениците 

- Реализирани се активности и истражувања на разни теми 

- Учениците се поттикнати и поддржани за пријавување на конкурси и натпревари 

- Спроведени се активности за реализација на хуманитарни акции и натпревари 

(крводарителски акции и натпревари) 

- Посетени се неколку културно-уметнички институции (библиотеки, музеи, театри)  

 

 

3. Работа со наставници 

 

- Извршено е примање и издавање на белетристика и стручна литература за потребите 

на наставниците 

- Разгледани се каталози од книжарници и издавачки куќи со цел набавка и 

збогатување на книжниот фонд со нови наслови 

- Континуирано водени се разговори со наставниците за пронаоѓање начин и 

можности за поттикнување и развивање на посебните способности на учениците 

како и мотивирање за учество на натпревари и конкурси од различни карактери 
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- Афимација на библиотеката како медијатека преку реализирање на најразлични 

проекти, предавања, работилници како и видео и аудио презентации на едукативни 

и креативни документарни и играни филмови, видео записи и слично 

 

 

4 . Работа со локална заедница, институции и МОН 

 

- Направена е навремена набавка на учебници во договор со МОН за потребите на 

учениците и училиштето 

- Остварена е соработка со библиотеки од локалната заедница 

 

 

5. Личен персонален развој  

 

-   Успешно завршен обуки за правилно работење и употреба на библиотечниот фонд  

-  Соработувано е со ученици, наставници, училишната администрација при изработка 

и реализација на програмата за работа на библиотеката 

- Соработувано е со раководниот тим, стручните соработници, наставниците и другите 

вработени во насока на подобрување на воспитно-образовниот процес во училиштето  

 

 

6. Училишна структура, организација и клима 

 

-   Извршена е надградба и адаптација на просторот во библиотеката 

-  Извршена е евиденција на бесплатните учебници, како и распределба на класните 

раководители според потребите на класот 

-   Учествувано е во изготвувањето и издавањето на промотивниот материјал како и во 

презентацијата на условите и можностите за учење во училиштето  

-  Навремено е извршено ажурирање на библиотечниот фонд (потпечатување, 

инвентарна книга, електронско евидентирање и складирање на библиотечниот 

материјал) 

 

Изработил: 

Библиотекар Зоран Мицевски  
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКАТА СЛУЖБА ЗА 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Работата на педагошко-психолошката служба во учебната 2021/2022 година се одвиваше во 

согласност со изготвен Протокол за работа на педагози и психолози, во услови на пандемија, 

предизвикана од вирусот Covid -19.Согласно професионалните компетенции и стандарди на работа 

на педагозите и  психолозите одредени според постоечките подрачја и нивните годишни програми 

за работа, протоколите за работа на педагогот и психологот беа изработенисо јасен фокус на грижа 

за менталното здравје во специфични услови на работење, односно услови на пандемија.  Поаѓајќи 

од препораките на Комисијата за заразни болести и одлуките на Владата, наставата во нашето 

училиште се реализираше со физичко присуство според дефинирани протоколи кои строго и 

одговорно се почитуваа. Работата на училишниот педагог и психолог опфати модели на работа со 

физичко присуство и/или со работа од далечина. Во зависност од епидемиолошката состојба, 

препраките од МОН и специфичниот контекст, педагошко-психолошката служба индивидуално ги 

одредуваше формите и методите на работа.  

Областите на делување на педагошко-психолошката служба, во услови на пандемија беа 

органзиирани во следниве подрачја: 

1. Работа со ученици 

2. Работа со наставници 

3. Работа со родители 

4. Соработка со заедницата 

5. Професионален развој и професионална соработка на психологот 

6. Аналитичко- истражувачка работа  

7. Вклучување на педагошко-психолошката служба во поддршка на училишна структура, 

организација и клима  

 

I.РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 

Работата на педагогот и психологот при реализација на воспитно-образовниот процес во 

училиштата преку далечинско учење заради пандемијата Ковид 19беше од суштинско значење за 

сите субјекти вклучени во наставата, а посебно во работата со учениците. 

Педагошко-психолошката служба, согласно своите компетенции и работни задачи во текот на 

учебаната 2021/2022 година обезбедија: 

- поддршка и помош на учениците кои следат настава преку далечинско учење; 

- советување за примена на соодветни методи и техники за учење на далечина; 

- реализирање советодавна работа со учениците за надминување на причините и проблемите 

при реализација на настава на далечина; 

-  иницираа адаптирање на наставните содржини согласно специфични потреби и можности на 

дел од учениците; 

- организираа индивидуално или групно советување со цел да им помогне на учениците да 

развијат вештини за самостојно учење; 
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- ги мотивираа учениците редовно и активно да ја следат наставата на далечина и нудеа 

поддршка на учениците во учењето. 

 

  

II.РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 

Во рамки на насоките на надлежните институции за работа на наставниците во услови 

напандемија, педагошко-психолошката служба во текот на целата наставна 2021/2022 година им 

помагаше на наставниците во совладување на новите принципи на работа, користењето на on line 

алатките во работа со учениците, реализација на воспитно образовниот процес во новонастанатите 

услови и самоевалуација со цел пронаоѓање на слабите точки и нивно надминување. 

Поддршката на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и 

самоевалуацијата се состоеше во следните активности: 

- организирање и реализирање на активности (предавања, работилници) за актуелните програми 

и приоди во наставата; 

- следење на наставата и давање повратна информација (писмена или усна) на наставниците; 

- увид во квалитетот на планирањата за настава и консултации со наставниците за подобрување 

на истите; 

- подготовка на час/активност, избор на форми, методи средства, организација на работата, 

индивидуализација, диференцијација, и др) во услови на настава на далечина ; 

- реализирана посета на часови; 

- реализирање на активности (работилници, презентации, примери на добра практика, 

индивидуални консултации со наставници ) за создавање стимулативна средина за учење; 

- давање поддршка на наставниците за фер и објективно оценување; 

- организирање и реализирање на информативни средби за актуелни настани и иновации во 

наставата; 

- споделување на информации за тековни работи ; 

- давање поддршка и соработување со раководителот на паралелката за планирање на 

активностите (избор на содржини и методи)во услови на настава на далечина ; 

- поддршка на наставниците во процесот на самоевалуција на наставата; 

- поддршка на наставниците како да ги користат резултатите од самоевалуцијата на наставата. 

 

Во поддршката на наставниците за работа со учениците беа давани специфични насоки за 

работа на наставникот со одделни групи и поединечни ученици при учење од далечина, запознавање 

на наставниците со различни начини на кои учениците учат,давање поддршка и помош на 

наставникот да ги согледа причините за несоодветното однесување на учениците , беа 

предложувани стратегии за надминување на несоодветното однесување на учениците при 

реализација на наставата, а ефектите од превземените активности беа континуирано следени.  

Педагошко-психолошката служба даваше активна поддршката на наставниците, особено на 

класните раководители за активна соработка со родителите преку упатување кон поефективна 

комуникација и соработка со родителите преку електронски и други канали за комуникација во 

услови на Ковид-19. Исто така, континуирано предлагаше содржини за родителски средби 

соодветни на моменталните услови и ситуацијата во која се наоѓавме. 
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III.РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 

Во текот на учебната 2021/2022 година, континуирано се организираа и реализираа 

индивидуални советувања и консултации со родителите преку претходно утврден облик на 

комуникација – електронска/телефонска, или со физичко присуство со запазување на протоколите 

за безбедност, а во насока на поддршка и помош на учениците во следење и реализација на наставата 

и постигањата на учениците. Со цел да се оствари непречена комуникација помеѓу педагогошко-

психолошката служба и родителите, беше неопходно да се утврди начин на достапност на родителот 

со службата (објавување на маил адреса на училишниот педагог, телефон и термини за работа со 

родители со физичко присуство). Во рамките на соработка со родителите беа реализирани состаноци 

на одбори на родители и совет на родители - преку електронска апликации (секогаш кога за тоа 

имаше потреба потреба). 

 

IV.СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 

Соработката со образовните, здравствените, социјалните, научните, културните и други 

установи има многу значајна улога во услови на пандемија со оглед на фактот дека новонастанатата 

состојба е заедничка за сите чинители во општеството. Истовремено, начинот на кој може да се 

надмине состојбата е предизвикување на заедничка општествена акција и подигнување на 

граѓанската свест кај секој чинител во однос на својата улога во зачувување на јавното здравје. За 

таа цел, училиштата со својата воспитна улога може да развиваат кај учениците свест за потребата 

од почитување на мерките за заштита и протоколите за превенција од COVID 19, граѓанска свест и 

лична одговорност во комуникацијата со другите во средината, врсниците и семејството.  

Педагогот и психологот ја превзедоа улогата на иницијатори, координатори и лица за 

остварување на врска помеѓу заедницата и нашата институција. За таа цел, беше остварена 

соработка со локалната заедница при справување со кризни ситуации што го засегаат училиштето и 

локалната заедница (пандемија COVID 19), беа спроведени акции, проекти и иницијативи, преку 

соработка на наставниците и учениците со соработници од заедницата за промоција и примена на 

заштитни мерки и протоколи за заштита од од COVID 19.  

Педагошко-психолошката служба активно се вклучи во процесот на планирање, организирање 

и следење на практичната настава, се даваа препораки за наставниците и учениците за реализација 

на практичната настава со примена на заштитни мерки и протоколи за заштита од COVID 19. 

 

V. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

Со оглед на засегнатоста на сите чинители во општеството од новонастанатата состојба и новиот 

предизвик за справување со светската пандемија, неопходно е да се разменуваат искуства во 

справување и позитивни практики за превенција и зачувување на здравјето на сите засегнати страни. 

Комуникацијата и споделувањето, континуираното пренесување на искуства и знаење помеѓу 

стручните соработници може да превенира и да помогне возаштита на физичкото иментално здравје 
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на сите засегнати субјекти во реализација н  воспитно-образовната работа. Во таа насока се 

превзедоа следните активности: 

- Поддршка во однос на методологијата на водење на педагошката евиденција и документација 

во услови на пандемија 

- Поддршка, соработка помеѓу стручните соработници (состаноци на Актив на стручни 

соработници на Град Скопје), размена на искуства во постапување во услови на пандемија. 

-  Прифаќање, упатување и учество во работата на наставниците-приправници, кои имаат свои 

ментори, но поддршката од страна на педагогот и психологот е непроценлива (според претходно 

дефинирани протоколи и начин на комуникација во услови на пандемија.) 

 

VI. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

Во текот на наставната 2021/2022 година, континуирано се следеа промени во однесувањето и 

општата состојба на учениците, поврзано со нивното ментално здравје. Оваа учебна година посебен 

акцент се стави на советодавна работа со ученици кај кои Ковид изолацијата и целата состојба со 

пандемијата предизвикаа проблеми со менталното здравје.  

Исто така, педагошко-психолошката служба континуирано ја следеше и проценуваше 

реализацијата на наставниот процес, предлагајќи соодветни мерки и активности за нејзино 

подобрување. 

 

 VII. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Педагошко-психолошката служба беше вклучена во училишната организација со програми за 

поддршка на менталното здравје - поддршка на наставниците во вклучување на поимот ментално 

здравје и вложување во истото преку поврзување со планираните содржини на часовите (класните 

часови), во планирањето и организирањето на активности за демократско учество на учениците во 

животот на училиштето во услови на пандемија, учествуваше во работата на ученичките 

организации во услови на пандемија. Педагошко-психолошката служба беше вклучена во 

состаноците со Училишна заедница на училиштето, а во ситуации на закани или загрозување на 

здравјето или безбедноста на ученици, беше вклучена во давање на соодветна советодавна помош. 

Исто така, дел од активностите на Педагошко-психолошката служба беа ажурирање и 

одржување на ЕСАРУ системот за работа на Е-дневник и системот за слободни карти за бесплатен 

јавен превоз на ученици. 

                                                                                                  Педагошко-психолошка служба: 

        Ленче Спасовска – педагог 

                                                                                                     Фросина С. Микулчиќ – педагог 

                                                                                                Ана Б. Коколанска - психолог 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА  ДИРЕКТОР 

Во текот на учебната 2021/22 година,  

реализирани се следните активности: 

 

- Наставнички совет- завршни активности и план за работа за новата учебна       година 
- Спроведување на активности за државна матура, поправни испити – УМК и наставници 
- Договор за успешно започнување со работа во учебната 2021/22 

- Состанок со класните раководители на I година  
- Педагошки совет, за измени дополнување на Годишната програма 
- Почеток на учебната година со целосно изготвен распоред за настава – носител и одговорен за 

распоред   
- Инструктивно педагошка работа за првиот родителски состанок,  класните раководители на прва 

година – носител и стручна служба 
- Родителска средба за прва година – носител и раководители на паралелки 
- Распоред на нов мебел за училниците и инсталирање на технички помагала (компјутери, 

интернет, ЛЦД проектори, телевизори) 
- Прием на нов наставен кадар за потребите на училиштето 
- Воведување во работата на новиот наставен кадар – носител, стручна служба 
- Подготвување на извештаи, анализи, Годишна програма по барање на МОН и Сектор за 

образование на град Скопје – носител, стручна служба 
- Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето – Наставнички совет, Училишен 

одбор 

- Одржување на семинари, нивна дисеминација и имплементација во наставниот процес со сите 
иновации 

- Одржување на семинари, нивна десиминација во администрацијата 
- Учество на состанок на ниво на директори 
- Соработка со МОН и Совет на Град Скопје 
- Соработка со невладини организации и др. 
- Следење на водење на педагошка документација и евиденција 

- Средби и состаноци со Совет на родители 
- Состаноци со училишна заедница  
- Изготвување на финансиски план за 2022 
- Состанок со Училишен одбор – тековни работи и Издавање на училишен простор под закуп 
- Увид во распределба на часови од проектни активности 

 

Октомври 

- Начини и можности за комуникација – родител-класен раководител, предметни наставници, 
педагошката-психолошка служба, директор 

- Совети на паралелки – Цел: согледувања за дисциплина, редовност на учениците, предавања, 
оценувања, забелешки и дискусија – носител и педагошко-психолошката служба и насоку за 
настава во услова на пандемија 

- Посета на часови на новопримени наставници, Цел: следење за реализација на наставните 
планови и програми од стрaна на предметните наставници 

- Еко активности во училиштето – носител и координатор 



                        Извештај за работа на училиштето „Михајло Пупин“ Скопје  
Учебна 2021/22 год. 

35 
 

- Следење на водење педагошка документација и евиденција – Дневник за работа и електронски 
дневник 

- Изготвување на распоред за приемни денови за родителите, динамика за додатни и 
дополнителни часови  

- Средби и состаноци со Совет на родители 
- Состаноци со училишна заедница 
- Наставнички совет: договор за успешно реализирање на еднодневни и повеќедневна екскурзија 

– носители, наставници и стручни тимови во зависност од епидемиолошката состојба 
- Формирање на матурска комисија за спроведување на Државна матура 

 

Ноември 

- Организирање еднодневна ученичка екскурзија за прва, втора, трета и четврта година во 
зависност од епидемиолошката состојба 

- Совет на паралелки за прво тромесечие 

- Состанок со стручни активи за планирани и реализирани активности 
- Подготовка на седница на Наставнички совет, анализа на работата за месец октомври и 

согледувања од Совет на паралелки 
- Организација на одбележување на патрониот празник на училиштето 
- Анализа  на успехот и поведението на учениците на крајот од првото тромесечие 
- Инструктивно-педгошка работа за одржување на родителска средба по одршани совети на 

крајот на првото тромесечие 

- Посета на часови Цел: следење за реализација на наставните планови и програми од страна на 
предметните наставници 

- Еко активности 
- Советодавна помош на настaвници кои не се снаоѓаат и покажуваат слаб успех во работата – 

носител и стручна служба 
- Соработка со ученици и родители 
- Усовршувања на наставниот кадар и директорот преку обуки и семинари 
- Увид во работата на проектните активности 

- Следење на водење педагошка документација и евиденција – Дневник за работа и електронски 
дневник 

- Активности за успешно изведување на Проектни задачи-Државна матура 
- Формирање комисии за попис 

 

Декември 

- Анализа на извршените задачи планирани за месец ноември 

- Посета на наставни часови – следење и реализација на Наставните планови, активности 
планирани во подготовката на наставниот час 

- Совети на паралелки – состојба во реализација на програмат 
- Состаноци со претседатели на активи и анализа на извршените работи планирани од Годишната 

програма за работа на крајот на првото полугодие 
- Реализација на дополнителна и додатна настава 
- Еко активности  

- Увид во педагошка документација 
- Увид во работата на проектните активности 
- Состаноци со училишна заедница 
- Организирање активности по повод Нова година 
- Организирање седница на Наставнички совет 
- Увид во финансиското работење на училиштето 
- Активности кои произлегуваат во текот на месецот 
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- Активности за изведување на Проектни задачи за учениците од четврта година 
 

Јануари 

- Одржување на Совети на паралелки 
- Организираање на седниц на Наставнички совет 
- Утврдување на полугодишен успех 
- Родителски средби 

- Анализа на полугодишен извештај 
- Педагошко-инструктивни активности 
- Состанок на Училишен одбор, информација за досегашните активности на училиштето, 

опремување, постигнувања на учениците, согледувања и сугестии 
- Состаноци со Совет на родителите, информација за досегашните активности, опремување, 

постигнувања на учениците и сугестии 
- Состаноци со училишна заедница  

- Активности за изведување на Проектни задачи-Државна матура 
 

Февруари 

- Анализа на досегашните планирани активности во годишната програма 
- Наставнички совет, подготовки и предлог план за упис на ученици во прва година за учебната 

2023/2024 
- Еко активности – со Еко одборот 

- Советодавна работа со родители на деца кои покажуваат слаб успех 
- Увид во реализација на планираните содржини во наствните предмети, посета на часови 
- Констатирање и планирање на средства од финансиско материјално планирање 
- Увид во примената на аудииовизуелни средства и нагледни средства во наставата 
- Спроведување на анкета меѓу учениците  
- Индивидуална работа од областа на аналитичка работа 
- Активности кои произлегуваат во текот на месецот 

- Состаноци со училишни заедници  
- Активности за успешно изведување на Проектни задачи-Државна матура 
- Следење на водење педагошка документација и евиденција – Дневник за работа и електронски 

дневник 
 

Март 

- Посета на наставни часови 

- Организирање и реализација на отворен час 
- Подготовка за Наставички совет 
- Активности за успешно изведување на Проектни задачи-Државна матура 
- Еко активности – Еко одбор 
- Состанок со училишна заедица и ученички Парламент 
- Ден на екологија 
- Наставнички совет-активности произлезени во текот на месецот 
- Следење на водење педагошка документација и евиденција – Дневник за работа и електронски 

дневник 
- Совети на паралелки – анализа, состојба, сугестии 

 

Април 

- Посета на часови 
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- Наставнички совет информации за договор за успешно завршување на наставната година за 
завршните класови 

- Спроведување на испити за Проектни задачи – државна матура 
- Формирање на училишна матурска комисија и комисии за завршен испит 
- Класни совети 
- Наставнички совет – утврдување на успехот, изрекување на педагошки мерки 
- Одржување на родителски средби 

- Увид во педагошка документација – Дневник за работа и Е-дневник 
- Состанок со училишна заедница 
- Соработки со стручни органи 
- Други активности од педагошко-инструктивна работа кои ќе призлезат во текот на месецот 
- Организирање еднодневна ученичка екскурзија за прва, втора и четврта година и повеќедневна 

екскурзија за учениците од трета година. 
 

Мај 

- Формирање на тимови за изготвување на одделни делови од годишната програма за работа на 
училишето 

- Организирање на Класни совети за завршните години 
- Организирање на Наставнички совет – завршни години, утврдување  на успехот и поведението 
- Учество во организацијата на училишни натпревари на општинско, регионално, републичко 

ниво 

- Посета на часови 
- Состаноци со претседатели на Активи – тековни работи и проблеми(завршни испити) 
- Организирање на матурска вечер 
- Состанок со училишни заедници 
- Следење на водење педагошка документација и евиденција – Дневник за работа и електронски 

дневник 
- Административно-организациско работење 
- Други активности од административно-организациски карактер 

- Подготовки за полагање на поправни испити за завршна година 
 

Јуни 

- Изготвување на календар за работа за периодот од јуни до август 
- Подготовка на стручен материјал за полагање на интерни испити 
- Одржување на класни совети за прва, втора и трета година 
- Одржување на Наставнички совети 

- Увид во Педагошка документација 
- Организирање на подготвителна настава 
- Организирање на државна матура и завршен матурски испит 
- Утврдување на уписна политика на училиштето 
- Изведување на поправни испити 
- Упис на ученици во I година 
- Наставнички совет – извештај од уписот за прва година, од поправната сесија 

- Активности од педагошко-инструктивната работа 
- Соработка со МОН, Совет на Град, БРО, 
- Административно-организациско работење 
- Распределба на часови и класно раководство 

 

Јули 
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- Состанок со Училишен одбор – издавање простор под закуп 

Наставнички совет – Анализа на реализација на годишната рабаота, мислење, сугестии, 

согледувања, давање насоки за идни планирања на Годишната програма 

Август, 2022 

Организирање обука за наставници 

Усвојување годишна програма и извештај за работата на училиштето 

Подготовка за новата учебна година 

 

Освен овие активности се реализираа и потпишување на десетина меморандуми со компании за 

меѓусебна соработка како и потпишување на меморандум со две технички училишта од Босна и 

Херцеговина. Се направија неколку клучни инфраструктурни зафати на училишето што 

придонесува за подобар квалитет на наставата како и опремување со наставни помагала за сите 

профили и предмети. Направени се промоции за упис на ученици по многу медиуми и портали  како 

и во сите основни училишта на Градот Скопје и други општини и оставање на рекламен материјал 

во многу маркети и други објекти.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПОМОШНИК ДИРЕКТОР 

Во текот на учебната 2021/22 година,  

реализирани се следните активности: 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНО – ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ 

 
 

 

 

Активности 
Време на 

реализација 
Соработници 

1 
Средење на редовноста и дисциплината 

на учениците и наставниците 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Педагошко–психолошка служба,  

Професори 

2 
Решавање на воспитно - образовни 

проблеми 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Педагог,  

Професори 

3 
Изработка на план и програма за работа 

на Училиштето 
Јуни, Јули,  Август 

Директор,  

Педагошко–психолошка служба,  

Професори 

4 

Учество во изработка на документација 

и инструменти за следење, реализација 

на програмата за работа на Училиштето 

Јули, Август, 

Септември 

Директор,  

Педагошко–психолошка служба,  

Професори 
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5 

Подготовка и изработка на 

Полугодишен и Годишен извештај за 

работа на училиштето 

Јануари, Јуни 

Директор,  

Педагог,  

Професори 

6 

Учество во изработка на програми за 

реализација на содржини програмирани 

од училиштето 

Април, Мај, Јуни Професори 

7 
Следење на постигнатите резултати, 

успехот на учениците, училиштето 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Стручна служба 

8 

Унапредување на работата на 

наставниците и следење на ефектите од 

воведените новини во образовниот 

процес 

Континуирано во 

текот на учебната 

година  

Директор,  

Педагог,  

Професори 

9 

Учество во изработката на планови и 

програми за работа на стручните и 

раководните органи 

Август 

Директор,  

Педагог,  

Професори 

10 

Организирање и спроведување на 

Конкурсот за запишување на ученици 

во училиштето  и формирање на 

паралелки во училиштето 

Мај, Јуни и Август 

Директор,  

Педагошко–психолошка служба,  

 

 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРУГИ СТРУЧНИ ПОДРАЧЈА 

ред. 

број 

Активности 

 

Време на 

реализација 
Соработници 

1 Контрола на работата на професорите 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Педагог,  

Министерство за образование и 

наука, 

Бирото за развој на 

образованието на РСМ 

Центарот за стручно образование 

2 Педагошки увид во наставата 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Стручна служба 

Министерство за образование и 

наука, 

Бирото за развој на 

образованието на РСМ 

Центарот за стручно образование 

3 

Следење на семинари, организирање на 

интерни семинари за развој и 

усовршување на наставниот кадар 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор, педагог, психолог 
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4 

Увид во педагошката евиденција и 

документација и изработување и 

презентација на извештај од истиот 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор, педагог, психолог 

5 Посета на часови 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор, педагог, психолог 

6 

Работа со стручни органи и активи: 

- Раководители на паралелките; 

- Совети на паралелката; 

- Наставнички Совети; 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор, педагог, психолог 

7 

Работа со ученици и соработка со 

ученички организации, спортски 

клубови, хуманитарни асоцијации и 

невладини организации и слично 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор, 

Педагошко–психолошка служба,  

Професори,  

Локална самоуправа,  

Невладини организации, 

Ученици 

8 

Работа со родители, ученици, 

индивидуален контакт, Совет на 

родители и родителско наставнички 

средби 

По потреба 

Директор, педагог 

Психолог,  

Професори 

 

3. АНАЛИТИЧКО - СТУДИСКА РАБОТА И ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА 

РАБОТА И ДРУГИ ДЕЈНОСТИ 

ред. 

број 

Активности 

 
Временареализација Соработници 

1 
Учество во реализација на интерни и 

екстерни проекти 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Професори 

2 

Испитување на карактеристични 

феномени на воспитно – образовната 

работа (неоправдано отсуство од 

часови, голем број негативни оценки и 

друго) 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Педагог и психолог 

3 

Следење и анализа на редовноста на 

наставниците (отсуства и ненавремено 

одење на часови)  

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Педагог и психолог 

4 

Следење и анализа на комуникацијата 

помеѓу наставниците и учениците преку 

директно набљудување 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Педагог и психолог 

5 
Анализа на годишните и тематски 

планови на наставниците  
Септември, Јануари Педагог и психолог 
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6 

Организација и спроведување на 

Државната матура и Завршниот испит 

во училиштето 

Декември, Јуни, Јули, 

Август 

Претседателна УМК,  

Секретарна УМК,  

Членовина УМК 

7 

Организација и спроведување на 

диференцијални, поправни испити и 

испити на година 

Јануари, Јуни, Август 
Професори 

Педагог и психолог 

7 
Распределба на наставен кадар во 

училиштето 
Јули, Август 

Директор 

 

8 

Распределба на изборни предмети, 

проектни активности и слободни часови 

во училиштето 

Јули, Август, 

Септември 
Директор 

 

 

 

 

4. СОРАБОТКА СО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ  ВО УЧИЛИШТЕТО И СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И 

ПОЕДИНЦИ ВОН УЧИЛИШТЕТО 

ред. 

број 

Активности 

 
Временареализација Соработници 

1 
Учество во работата на стручната 

служба 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Педагог и психолог 

2 
Планирање и организација на 

феријална пракса 

Мај, Јуни, Јули, 

Август 

Директор 

Секретар на училиштето 

Класни раководители 

3 

Организирање и реализација 

наставниот предмет Учење преку 

работа кај работодавач 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Претставници на стопански 

субјекти 

4 

Соработка со МОН, БРО на РСМ и 

други стручни организации и 

институции 

Попотреба Директор 

5 

Организационо – техничко средување 

на училиштето, функционалност на 

кабинетите, фискултурната сала со 

спортски терени, библиотека и други 

функционални простории во 

училиштето 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Професори,  

Педагошко–психолошкаслужба,  

библиотекар,  

Хаус-мајстор,  

Хигиеничари 

6 

Користење на стручна литература, 

педагошки списанија и весници, 

ученичка лектира и дела за обработка, 

наставни средства и помагала 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Професори,  

Педагошко–психолошкаслужба,  

библиотекар 
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7 
Документирање за извршени посети на 

часови 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор,  

Педагог 

8 

Консултации за сите тековни работи во 

организирањето на животот и работата 

во училиштето 

Континуирано во 

текот на учебната 

година 

Директор 

 

 

    Помошници директори: 

   за настава  Татјана Маленко 

   за практична настава  Наташа Божиновска 

 

 


