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  ГОДИШЕН  ИЗВЕШТАЈ  

за работата во 

СУГС  „Кочо Рацин“ – Скопје 

во учебната  2019/2020  година 

  

 Во  учебната  2019 / 2020  година,  наставата ја посетуваа вкупно 219 ученици, од кои 

166  ученика во  гимназиското  образование, 41  ученика  во  текстилно-кожарската струка 

и 12 ученика во економско-правната и трговска струка.  Учениците беа распоредени  во  22  

паралелки, од кои: 

- 15  гимназиски паралелки; 

- 6 паралелки од текстилно–кожарска струка, од кои 5 паралелки од образовниот профил 

техничар за изработка на облека (реформирано техничко образование)/конфекциски 

техничар - четиригодишно образование и 1 паралелка од образовниот профил 

конфекционер - тригодишно образование; и 

- 1 паралелка од економско правна и трговска струка, образовен профил: економски 

техничар. 

Во учебната 2019/2020 година, од септември започна со работа економско-правната и 

трговската струка со една паралелка од образовниот профил - економски техничар.  

 Учебната  година  започна  по предвидениот календар за работа подготвен од 

Министерството за образование и наука (на 01.09.2019 год.). 

Во учебната 2019/2020 година, имаше прекин на воспитно-образовниот процес во 

училиштето во период од 11.03.2020 година до 24.03.2020 година со Известување од 

Министесртво за образование и наука со дел. бр. 13-3780/1 од 10.03.2020 година врз основа 

на точка (2) од Заклучокот со дел. бр. 44-2147/1 од 10.03.2020 година од 15-та седница на 

Владата на Република Северна Македонија одржана на ден 10.03.2020 година. Прекинот на 

воспитно-образовниот процес во училиштето беше заради превенција од ширење на корона 

вирусот, по сугестија на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство. 

Од 25.03.2020 год. воспитно-образовниот процес во училиштето продолжи да се 

реализира електронски преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на 

средствата за електронска комуникација, во согласност со Упатството за наставниците за 

начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку 

далечинско учење, односно учење од дома, дадено од Министерство за образование и наука 

со дел. бр. 12-4217/1 од 30.03.2020 год. Наставата се реализираше преку електронската 
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платформа „Google classroom“, преку „Zoom“, се користеа социјалните мрежи, 

електронските пошти, апликациите Viber, Messenger, Skype, WhatsApp итн. За 

наставничките состаноци и класните совети се користеше платформата “Zoom”. 

Учениците од завршните години на образованието во учебната 2019/2020 год. се 

ослободени од полагање на државна матура, училишна матура, завршен испит со 

тригодишно траење и завршен испит со четиригодишно траење, во согласност со Уредбата 

со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на 

Законот за средно образование за време на вонредна состојба (Сл.весник на РСМ, бр. 116 

од 05.05.2020 год.). 

Во календарот за организација и работа на јавните средни училишта во учебната 

2019/2020 година (Сл.весник на РСМ, бр. 156/19) се промени член 10 и гласи: „Во текот на 

наставната година во јавните средни училишта во завршната година во образованието се 

остваруваат најмалку 146, а најмногу 166 наставни денови, а за сите останати години на 

образование се остваруваат најмалку 160, а најмногу 180 наставни денови“ (Сл. Весник бр. 

На РСМ, бр. 122 од 12.05.2020 год.). 

По завршувањето на второто полугодие се утврди успехот на учениците на совети на 

паралелките за секоја година посебно. Истите се претставени табеларно, при што е 

констатиран општиот успех според година на образование. 

 Постигнатиот успех на училиштето во учебната 2019 / 2020 година е 3.53  

 Во гимназиските паралелки постигнат е просечен успех 3.91 

 Во паралелките од текстилно-кожарската струка постигнат е просечен успех 2.68 

 Во паралелката од економско-правна и трговска струка постигнат е просечен успех 

4.00. 

Од прегледите на крајот од учебната 2019/2020 година, споредено со прегледите на 

полугодие во учебната 2019/2020 година, каде што просекот во гимназиските паралелки 

изнесувал 3.60, во текстилната струка 2.58 и во економската струка 3.75 или вкупно 3.31, 

може да се констатира дека постои подобрување на успехот кај учениците во 

гимназиските паралелки кој што изнесува 3.91, во паралелките од текстилната струка 

изнесува 2.68 и во економската струка 4,01, при што вкупниот успех на училиштето, во 

споредба со полугодието има мало подобрување и изнесува 3.53, исто така и при споредба 

со минатата учебна година 2018/19 се забележува мало подобрување на успехот, бидејќи 

просекот на гимназиските паралелки во учебната 2018/19 година изнесувал 3.79, додека на 

текстилните паралелки 2.97, при што вкупниот успех изнесувал 3.38. 
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 Успехот во текстилно – кожарската струка спореден со успехот од гимназиските 

паралелки е послаб, од причини што во стручното образование се запишуваат ученици кои 

од основното училиште доаѓаат со релативно слаб успех и послаби предзнаења.  

 Општиот успех на училиштето е во пораст во споредба со претходните години, што е 

резултат на континуираната работа на наставниците, посета на поголем број обуки и 

спроведување на стекнатите способноси во наставата. 

 

струка 

 

гимназиско образование 

 

текстилна струка 
економско-правна и 

трговска струка 

 

година 

број на 

ученици 

број на 

паралелки 

број на 

ученици 

број на 

паралелки 

број на 

ученици 

број на 

паралелки 

I   година 46 4 14 2 12 1 

II   година 39 4 6 1 / / 

III  година 47 4 10 2 / / 

IV  година 34 3 11 1 / / 
ВКУПНО 166 15 41 6 12 1 

 

Состојба на крајот на наставната година 

 гимназиско образование текстилно-кожарска струка економско-правна и трговска 

струка 
 

 

година  

 

вкупен 

број  

ученици 

број на 

ученици 

кои ја 

завршиле 

годината 

во јуни 

број на 

ученици 

упатени 

на 

поправен 

испит 

број на 

ученици 

кои не ја 

завршиле 

годината 

 

вкупен 

број  

ученици 

број на 

ученици 

кои ја 

завршиле 

годината 

во јуни 

број на 

ученици 

упатени 

на 

поправен 

испит 

број на 

ученици 

кои не ја 

завршиле 

годината 

 

вкупен 

број  

ученици 

број на 

ученици 

кои ја 

завршиле 

годината 

во јуни 

број на 

ученици 

упатени 

на 

поправен 

испит 

број на 

ученици 

кои не ја 

завршиле 

годината 

I 46 44 2 0 14 13 1 0 12 12 0 0 

II 39 38 1 0 6 6 0 0 / / / / 

III 47 47 0 0 10 10 0 0 / / / / 

IV 34 34 0 0 11 11 0 0 / / / / 

Вкупно 166 163 3 0 41 40 1 0 12 12 0 0 

 

Преглед на општиот успех на учениците на крајот на учебната година во гимназиското 

образование 

год. 

на 

образ. 

вкупно 

запи-

шани 

 

женски 

постигнат успех  

вкупно 

не ја 

заврши-

ле год. 

среден 

успех одличен многу 

добар 

добар доволен 

I 46 25 22 12 8 4 46 0 4.00 

II 39 16 11 10 14 4 39 0 3.81 

III 47 20 17 12 16 2 47 0 3.89 

IV 34 13 13 10 8 3 34 0 3.95 

 3.91 
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Преглед на општиот успех на учениците на крајот на учебната година во текстилно-кожарска 

струка 

год. 

на 

образ. 

вкупно 

запи-

шани 

 

женски 

постигнат успех  

вкупно 

 

не ја 

заврши-

ле год. 

среден 

успех 

 
одличен многу 

добар 

добар доволен 

I 14 2 0 2 7 5 14 0 2.66 

II 6 1 0 0 3 3 6 0 2.43 

III 10 4 1 2 1 6 10 0 2.74 

IV 11 5 0 3 2 6 11 0 2.89 

 2.68 

  

 

Преглед на општиот успех на учениците на крајот на учебната година во економско-правна и 

трговска струка 

год. 

на 

образ. 

вкупно 

запи-

шани 

 

женски 

постигнат успех  

вкупно 

 

не ја 

заврши-

ле год. 

среден 

успех 

 
одличен многу 

добар 

добар доволен 

I 12 5 4 4 2 2 12 0 4.00 

 4.00 

 

На почетокот од учебната година беа направени средби и состаноци на активите кои 

заедно го подготвуваа планот за работа за учебната 2019/ 2020 год.  Состаноците беа со цел, 

покрај веќе постоечките активности, да се внесат и некои нови начини на работа за 

реализација на наставата, како во редовната така и во рамките на изборните активности и 

подрачја. 

Се користеа постоечките учебници и помагала што ги одредил соодветниот актив и 

Наставничкиот совет. Новиот начин на работа бараше поголема ангажираност од 

наставниците и од учениците, како и покреативен пристап во организацијата на работата на 

наставникот при планирањето на редовната настава, при планирањето на изборната 

настава, проектните активности, додатната и дополнителната настава, како и при 

планирањето за примена на ИКТ во наставата по сите предмети. На време беа изработени 

годишни, глобални и тематски планови од сите наставници. Програмата за работа на 

училиштето беше позитивно оценета. 

Според пополнетите дневници во планот за реализација на предвидената програма, 

програмата е во целост реализирана, во согласност со Календарот за организација на 

наставата даден од МОН. Во целост се реализирани и проектните активности, додатната и 
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дополнителна настава, а на крајот од наставната година се реализираше и продолжителната 

настава за учениците кои што беа упатени на поправен испит.  

Редовната настава се одржуваше во две смени (прва смена – претпладне, а втора смена – 

попладне) кои наизменично се менуваа на две недели. Во едната смена се одржуваа 

часовите за гимназиското образование и економско-правната и трговска струка, а во 

другата смена за текстилно-кожарската струка. 

Од 25.03.2020 год. наставата се реализираше преку електронската платформа „Google 

classroom“ и преку средствата за електронска комуникација, како што се: социјалните 

мрежи, електронските пошти, Zoom, Viber, Messenger, Skype, WhatsApp итн. Наставниците 

ја реализира наставата во согласност со Упатството за наставниците за начинот на 

оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку далечинско учење, 

односно учење од дома, дадено од Министерство за образование и наука со дел. бр. 12-

4217/1 од 30.03.2020 год. Учениците од завршните години на образованието во учебната 

2020/2021 год. беа ослободени од полагање на државна матура, училишна матура, завршен 

испит со тригодишно траење и завршен испит со четиригодишно траење, во согласност со 

Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за 

примена на Законот за средно образование за време на вонредна состојба (Сл.весник на 

РСМ, бр. 116 од 05.05.2020 год.). Матурата се организираше само за учениците од 

претходните учебни години. 

Наставниците, исто така,  беа ангажирани и при полагањето на интерниот и екстерниот 

дел од државната матура, училишната матура и завршниот испит за кои беа определени 

тимови на наставници (комисии) поделени по сродни предмети за учениците од 

претходните учебни години. 

Резултатите од истите, како од екстерниот така и од интерниот дел на матурата, се на 

задоволително ниво.  

Во текот на оваа учебна година се продолжи со имплементирање на новите проекти 

организирани од страна на Град Скопје, насочени кон остварување на следниве програмски 

цели на Градот Скопје во областа на образованието: 

• Креирање безбедни училишта; 

• Подигање на свеста и грижата за животната средина; 

• Едукација и промоција за градење на здрави животни стилови кај младите; 

• Истражувања и промоција на ученичките права, слободи и различности; 

• Поттикнување на кариерниот развој и насочување на учениците; 
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• Промоција на училишните постигнувања пред пошироката јавност. 

 Во табелата што следи, дадени се податоци за избраните здруженија на граѓани со 

имиња на проектите кои започнаа со реализација на активностите во текот на второто 

полугодие од учебната 2018/2019 година односно во текот на првото полугодие од учебната 

2019/2020 година, во СУГС „Кочо Рацин“: 

р.б. Име на здружение Име на проект Временска рамка 

за реализација на 

проектот 

1. Здружение на граѓани за 

подобрување на себе си и 

другите СФЕРА Скопје 

Средношколски игри 2019 Октомври 2019 г. 

 

2. Здружение за заштита и 

унапредување на животната 

средина ЕКО ЛОГИК 

Камп за одржливост - втора 

епизода (Sustainability Camp) 

Од април до 

ноември 2019 г. 

 

3. Асоцијација за едукација, 

консалтинг и комуникација 

ОХО 

Trash fashion Macedonia 01.05. - 15.06.2019 г. 

4. Прв скопски извиднички 

одред 

Секс, извидници и рокенрол 15.04. - 30.10.2019 г. 

5. Здружение за асистивна 

технологија „Отворете ги 

прозорците“ 

Еднакви права и можности за сите 

ученици 

01.05. - 31.12.2019 г. 

6. Дирекција за култура и 

уметност - Скопје 

Мај, месец на матуранти Април - Јуни 2019 г. 

7. Здружение на граѓани 

СМАРТ АП - Лабораторија 

за социјални иновации 

Насочи ме - дигитална платформа 

за кариерно насочување на 

средношколци 

01.07. - 31.11.2019 г. 

 

      Училиштето, оваа учебна година беше вклучено и во следниве проекти: 

❖ Учество во проектот -„За безбеден град“, во организација на Град Скопје и соработка со 

МВР Скопје и Полициска станица – Ѓорче Петров; 

❖ Учество во проект за „Развивање на вештини и поддршка на иновации (SDISP) - 

Модернизација на техничкото образование во стручните училишта“ во организација на 

МОН, ЦССО и БРО; 

❖ Условен паричен надоместок за средно образование”  во организација на Министерство 

за труд и социјална политика и Министерство за образование и наука; 

❖ Учество во проект „Отворете ги прозорците“ во организација на Град Скопје и 

Здружение за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“; 

❖ Учество на „European Мobility Week“ во организација на Град Скопје и Министерство 

за животна средина и просторно планирање; 
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❖ Учество во проект „Активности кои придонесуваат за развој и унапредување на 

мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во средните училишта“ во 

организација на МОН и УСАИД, како дел од проектот „Меѓуетничка интеграција во 

образованието“, со партнер училиште СУГС „Јосип Броз Тито - паралелките со настава на 

Турски јазик. Проектот е успешно реализиран со интерактивни едукативни работилници. 

Остварена е одлична меѓусебна соработка со учениците и наставниците; 

❖ Учество на училиштето во проектот Е - дневник, во организација на МОН; 

❖ Учество во проектите „Намалување на аерозагадувањето и отпадот во Република 

Северна Македонија“, и „Училиште за одржлив развој“, во организација на Здружение за 

заштита и унапредување на животната средина ЕКО ЛОГИК, во соработка со Град Скопје и 

Фондацијата „Фридрих Еберт“ Канцеларија Скопје; 

❖ Учество во проектот на УСАИД - Мрежа ЈЕС за зајакнување на вештините за 

вработување кај младите во Македонија и за планирање на кариера и советување за 

кариера; 

❖ Учество во проектот „Ноември - месец на науката“ во организација на ПМФ; 

❖ Учество во проект „Европски ден на претприемачот“, под наслов “Digital for 

Entrepreneurship”, во организација на Град Скопје и Сектор за локален економски развој; 

❖ Учество во проектот „Паркирај совесно“ во организација на Град Скопје, ЈП паркинзи 

на Општина Центар, ЈП Градски паркинг и СВР Скопје; 

❖ Учество во проектот „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и 

универзитетите за промоција на нивните студиски програми“, во организација на Град 

Скопје; 

❖ Учество во проектот: „Средношколски лиги“, во организација на Град Скопје; 

❖ Учество во проектот „Ваучер за туризам“, во организација на Министерство за 

образование и наука и Министерство за економија, а во рамките на економскиот сет мерки 

и активности за помош во време на пандемија со вирусот КОВИД - 19, преку обезбедување 

на поддршка за граѓаните и домашната економија и туризам;  

❖ Учество на Новогодишна програма и прослава, во организација на Град Скопје; 

❖ Учество на „Школа на млади физичари“ во организација на Друштво на физичари на 

Северна Македонија. 

 Освен во горенаведените проекти, тимот на наставници и учениците од училиштето 

присуствуваа и учествуваа на повеќе семинари, обуки, предавања, работилници, напревари: 

❖ Учество на семинар: „Демократија и собрание“ во организација на Едукативниот центар 

на Парламентарниот институт на Собранието на Република Северна Македонија; 



Годишен извештај за работата во СУГС „Кочо Рацин“во учебната 2019/2020 година 
 

 

8 

 

❖ Учество на обука: „Специфики и пресек на „новиот“ закон за наставниците и стручните 

соработници во основните и средните училишта (Сл.весник бр. 161/19) и насоки за нивна 

ефикасна и ефективна примена за средните и основните училишта во корелација со 

чекорите, препораките и одредниците за соодветна примена на наставните планови и 

наставните програми за соодветно водење на наставно-образовниот процес“, во 

организација на Здружение „Правоматика“ - Скопје; 

❖ Учество на обука „Тркалезна маса од Еразмус + проектот „Dive 3: Zero to one > 1 to N” - 

презентација на препораки и план за посилен еко-систем за развој на социјалното 

претприемништво; 

❖ Организација и учество на обука „Работа со ученици со посебни обраозвни потреби“ во 

организација на нашето училиште СУГС „Кочо Рацин“ со „Бизнис и консалтинг 

интернационал“ - Скопје, за наставниот колектив од училиштето; 

❖ Организација и учество на обука „Меѓуетничка интеграција“ во организација на нашето 

училиште СУГС „Кочо Рацин“ со „Бизнис и консалтинг интернационал“ - Скопје, за 

наставниот колектив од училиштето; 

❖ Учество на обука за наставници ментори на ученички компании, во организација на 

УСАИД, Фонд за иновации и Junior Achievement; 

❖ Учество на обука за Меѓународна студија „ПИСА 2021“, во организација на Државен 

испитен центар и Министерство за образование и наука; 

❖ Учество на предавање „Меѓународен ден на демократијата“ во организација на Град 

Скопје и Сектор за заштита на животната средина; 

❖ Учество на предавања за презентација на резултатите од меѓународната студија 

„Однесувања поврзани со здравјето кај децата од училишна возраст“ и предавање за 

„Важноста од интеграцијата на дигиталната писменост во наставата за ефикасна заштита на 

учениците на интернет“, во организација на Град Скопје; 

❖ Учество на предавање „Иновации во општествените и социјалните науки“, во 

организација на Филозофски факултет Скопје, Институт за социологија; 

❖ Учество на историски час по повод „Одбележување на денот на ослободувањето на 

Скопје“, „Наративни приказни за Градот Скопје со хроничарот Данило Коцевски“; 

❖ Учество на работилница за „Брошури од областа на нутриционизмот“, во организација 

на Агенција за храна и ветеринарство, организација на потрошувачи на РСМ и БРО; 

❖ Учество на промотивен настан: Заеднички часови со ученици кои учат различни 

наставни јазици во Град Скопје, во организација на Град Скопје, МОН, УСАИД; 
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❖ Учество на работилница „Едукација за заштита на потрошувачките права на 

средношколската младина во училиштата и училишните домови“ во организација на БРО и 

Организација на потрошувачите на Република Северна Македонија и Совет за заштита на 

потрошувачите на Град Скопје; 

❖ Учество на работилница за унапредување со ЕМИС и е-дневник, во организација на 

МОН; 

❖ Учество на информативен курс по прва помош, во организација на Црвен крст на 

Република Северна Македонија; 

❖ Учество во „Акција за чистење на училишен двор“, во соработка со Општина Ѓорче 

Петров и ЈП Комунална хигиена - Скопје; 

❖ Учество на едукативна Германска работилница „Феликс Шилер“ во организација на 

Друштво на Македонско-Германско пријателство и соработка; 

❖ Учество на платформа „Мој глас“, во организација на Здружение „Лидери за едукација, 

активизам и развој“; 

❖ Учество на панел дискусија „Младите и Европските вредности“, во организација на 

Коалиција СЕГА и Град Скопје; 

❖ Учество на настан “Game Design How to? 2020”, наменет за средношколци и студенти, во 

организација на М3ДС Академија за 3Д и гејм дизајн; 

❖ Учество на трет меѓународен саем на иновации, патенти и нови технологии 

„ИНОВАМАК 2019“; 

❖ Учество на телевизиската образовно - едукативна емисија „Ѕвон“, на  Македонската 

Радио Телевизија со информации за активностите и работата на училиштето, со цел 

промоција на училиштето и образовните профили; 

❖ Учество на отварањето на „Euro House“ при мисијата на Европската Унија во Скопје со 

ЕУ амбасадорот Самуел Жбогар, во организација на Секретаријат за Европски прашања; 

❖ Аплицирано за јавна дебата во Брисел на тема „Твоја Европа, Твој Збор“, „Наша клима-

наша иднина“, во организација на Европскиот Економски и Социјален Комитет (ЕЕСЦ); 

❖ Учество на јавна дебата, како дел од проектот „Еднакви права и можности за сите 

ученици“, во организација на Здружението „Отворете ги прозорците“ и Град Скопје; 

❖ Учество на традиционалниот и меѓународен настан „Our of code”, во организација на 

Факултетот за Електротехника и Информациски технологии, при што е освоена втора 

награда; 

❖ Учество на меѓународен натпревар „Дабар 2019“ во организација на Здружение на 

информатичари на Република Северна Македонија; 
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❖ Учество на Национален натпревар во „Microsoft Office Specialist 2019“, во организација 

на Цертиадриа и Град Скопје и освоена прва награда; 

❖ Учество на Регионален натпревар по географија, во организација на American High 

School, освоена трета награда; 

❖ Учество на „Натпревар по правни науки“, во организација на СУГС „Шаип Јусуф“ - 

Скопје, освоена прва награда; 

❖ Учество на натпревар „Ние за нас“ - трка со велосипеди, во организација на Општина 

Ѓорче Петров; 

❖ Учество на натпревар „Traish Fashion“, во организација на невладина институција ОХО и 

Град Скопје; 

❖ Учество на натпревар „Народот кој има ваква претприемничка младина, не треба да се 

плаши за својата иднина“ и влез во полуфинале, во организација на Центарот за развој на 

нови бизниси, Град Скопје, Националниот центар за развој на иновации и претприемничко 

учење (НЦРИПУ) и Меѓународен економски форум „Перспективи“; 

❖ Учество на натпревар за најдобра Ученичка компанија, во организација на УСАИД, 

Фонд за иновации и технолошки развој и Junior Achievement Macedonia. Училишната 

компанија на СУГС „Кочо Рацин“ е под наслов “Hot Hat”; 

❖ Учество на конкурс за млади поети и конкурс за млади уметници, во организација на 

Агенција за млади и спорт; 

❖ Учество на литературниот конкурс „Заедно создаваме спомени“, во организација на 

ООУ „Страшо Пинџур“ - Ѓорче Петров, освоена втора награда; 

❖ Директорот и наставниците од СУГС „Кочо Рацин“, организираа и реализираа 

едукативни, интерактивни работилници наменети за учениците од завршните одделенија на 

сите основни училишта на Општина Ѓорче Петров и дел од основните училишта на 

Општина Карпош, кои што се реализираа во просториите на нашето училиште СУГС „Кочо 

Рацин“, а по повод Птрониот празник на училиштето; 

❖ Учество во крводарителска акција, во организација на Црвен крст на Град Скопје; 

 Оваа учебна година, училиштето поднесе апликација за учество во повеќе проекти, и 

тоа: 

❖ Апликацирано за грант за проектот „Активности кои придонесуваат за развој и 

унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во 

средните училишта“, во организација на МОН. Грантот е одобрен. 
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❖ Апликацирано за проект „A Better Region Starts with Youth“, под наслов “Connecting 

differences”; во организација на невладина институција - RYCO (Regional Youth Cooperation 

Office); 

❖ Аплицирано за проект од програмата Еразмус +,  проект “Young Leaders Exchanging 

Practices” , Клучна акција 1 - Мобилност на ученици во стручното образование и обука, под 

наслов „Studying European fashion trends in wedding dress production“ (Изучување на 

Европските модни трендови во производство на свадбена облека), во организација на 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Проектот е одобрен 

за финансирање. Носител на проектот е СУГС „Кочо Рацин“ во соработка со Фондацијата 

„Центар за Европски Иницијативи - ЦЕИ“, Република Бугарија; 

❖ Аплицирано за проект „Предизвик за млади истражувачи 3“, под наслов „Звучна капа“, 

во организација на Фондот за иновации и технолошки развој и МОН. Грантот е одобрен; 

 Училиштето, оваа учебна година, потпиша неколку меморандуми за соработка со други 

училишта и институции од државава и надвор: 

❖ Обновен е договорот за соработка со паралелките со настава на Турски наставен јазик 

од СУГС „Јосип Броз Тито“ за грантот од МОН за организирање активности кои 

придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката 

интеграција и толеранција; 

❖ Продолжи соработка со Гимназијата „Стеван Јаковљевић“ Власотинце, Република 

Србија, при што се организираше и реализираше меѓусебен заеднички проект со размена на 

ученици во Скопје и Власотинце, проследен со едукативни работилници и забава за 

учениците. Имено, 12 ученици од Гимназијата „Стеван Јаковљевић“ - Власотинце беа гости 

кај 12 ученици од СУГС „Кочо рацин“ - Скопје во декември 2019 год. и учествуваа на 

свечената прослава по повод Патрониот ден на СУГС „Кочо Рацин“ во домот на културата 

- Ѓорче Петров, како гости и со свој настап на претставата. Учениците беа во придружба на 

3 професори. Потоа, во февруари 2020 год., 12 ученици од СУГС „Кочо Рацин“ - Скопје, 

беа гости кај 12 ученици од Гимназијата „Стеван Јаковљевић“ - Власотинце. Учениците 

учествуваа на разновидни настани: изложби, квизови, едукативни и интерактивни 

работилници со забавен карактер. Учениците беа во придружба на 3 професори. Проектот е 

успешно реализиран. Остварена е одлична соработка помеѓу учениците и наставниците; 

❖ Продолжува соработката со „Школа за текстил и дизајн“, Лесковац, Република Србија 

при што се реализираше посета на Школата за текстил и дизајн за наставниот кадар од 

текстилно-кожарската струка, како и посета на наставен кадар од Школата за текстил и 
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дизајн на нашето училиште во Скопје. Остварена е одлична соработка, разменети се 

меѓусебни идеи и искуства во однос на работата на стручното образование; 

❖ Продолжува соработката со ТДППУ „Белла“ ДООЕЛ Скопје, во соработка со ЦССО, со 

цел реализација на практичната настава за учениците од текстилно-кожарска струка; 

❖ Продолжува соработката со ТДППУ „Игматекс“ ДООЕЛ Скопје, во соработка со 

ЦССО, со цел реализација на практичната настава за учениците од текстилно-кожарска 

струка. 

❖ Потпишан е договор за соработка со Друштво за производство и трговија за модна 

конфекција „Окитекс“ ДОО Скопје, во соработка со ЦССО, со цел реализација на 

практичната настава и феријалната практика за учениците од текстилно-кожарска струка. 

❖ Оваа учебна година се планираа и организираа научно-едукативни екскурзии наменети 

за учениците од прва и втора година, со посета на збратименото училиште во Власотинце, 

Република Србија, како и посета на Античка Македонија во текот на месец ноември, а во 

согласност со потребите и интересите на учениците. 

 Во текот на учебната година, беа реализирани посети на часови од страна на директорот 

и педагогот по одредени предмети, во гимназиските и во текстилните паралелки. Согледана 

е успешна примена на новите наставни стратегии со користење на постоечките наставни 

средства и помагала, при што активноста на учениците е зголемена и јасно е задоволството 

од реалноста во оценувањето. Исто така, се забележува примената на компјутерите при 

реализирањето на новите наставни содржини, како и при проверката на знаењето на 

учениците.  

Наставниците редовно ги користеа компјутерите и другата компјутерска, дигитална и 

видео опрема во своите кабинети, што придонесе за поквалитетно реализирање на 

наставата и одредени наставни содржини.  

Во текот на второто полугодие (од 25.03.2020 год.), наставниците одлично се 

прилагодија на условите и успешно ја организираа и реализираа наставата електронски 

преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средствата за електронска 

комуникација, во согласност со Упатството за наставниците за начинот на оценување на 

учениците во периодот на реализација на наставата преку далечинско учење, односно 

учење од дома. Умешно комуницираа со учениците, како класните раководители, така и 

предметните наставници. Учениците редовно добиваа повратна информација. Учениците 

исто така, одлично одлично се прилагодија на условите и успешно одговораа на 

поставените задачи. Се зголеми интересот кај учениците за истражувачка работа и за 
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користење на информации добиени од интернет, со цел за  проширување и унапредување 

на своите знаења. 

Работата на Наставничкиот Совет и Советите на паралелките се одржуваа со 

предвидената динамика по секој класификационен период, а по потреба се повикуваа и 

вонредни седници. Во текот на второто полугодие (од 25.03.2020 год.), истите се 

реализираа електронски преку апликацијата за електронска видео комуникација „Zoom”. 

Како резултат на добрата соработка меѓу предметните наставници и стручната служба 

заедно со директорот на училиштето, успешно беа надминати тековните проблеми 

произлезени во текот на учебната година. 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

Директор: м-р  Благица Павловска (во соработка со предметните наставници) 

Педагог:  м-р Катерина Сапунџиева Димова 

• По завршувањето на секој класификационен период се подготвуваа извештаи каде што 

табеларно беше претставуван постигнатиот просечен општ успех, според предметите и 

според учениците, поведението и изостаноците, одделно по години, за секоја паралелка, за 

гимназија, текстилно-кожарска струка и економско-правна и трговска струка, а на крајот и 

успехот на ниво на  целото училиште. Направени беа ранг листи на постигнатиот успех по 

класови, најголем број на негативни оценки, постигнат најдобар и најслаб успех по 

предмети, изостанувања и поведение, одделно по години и за целото училиште. Исто така, 

изработени се и ранг листи на најдобри паралелки според постигнатиот општ успех за 

гимназија, текстилно-кожарска струка и економско-правна и трговска струка. Сите 

извештаи беа презентирани на Наставничките Совети пред сите наставници. Донесени беа 

заклучоци за подобрување на успехот, поведението и редовноста на наставата, кои во текот 

на учебната година беа реализирани, со што беа постигнати видливо позитивни резултати 

во сите сегменти. Од 25.03.2020 год., се продолжи со реализација на истите активности, а 

со помош на средствата за електронска комуникација беа проследени до наставниот кадар и 

учениците; 

• Покрај општиот увид на работата во целото училиште, во текот на целата учебна година 

следена е и работата на сите предметни наставници; 

• Покрај посета на часови, направени се и индивидуални средби и разговори со одредени 

наставници, консултации за подобрување и реализирање на наставата, подобрување на 

комуникацијата меѓу наставник - ученик, наставник – родител и родител - ученик. Истата 
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комуникација со наставниците, после 25.03.2020 год. продолжи да се реализира преку 

користење на средствата за електронска комуникација; 

• Континуирано се следеше успехот на учениците, редовноста и дисциплината; 

• Континуирано се комуницираше со ученичката заедница и учениците, во однос на 

успехот, редовноста, дисциплината, потешкотиите при изучувањето на одредени содржини, 

комуникацијата со наставниците и споделената повратна информација. Во текот на 

изведувањето на on-line наставата, исто така се комуницираше со ученичката заедница и 

учениците, притоа користејќи ги средствата за електронска комуникација (E-mail, Viber, 

Messanger, Skype, WhatsApp, Zoom и сл.); 

• Реализирани се средби и советувања со учениците кои имаа послаб успех, поголем број 

на изостаноци и учениците со недисциплинирано поведение; 

• Анкетирани се учениците од I и II год. за определување на изборни подрачја за 

наредната учебна година; 

• Организирани се средби и советувања, за развивање и подобрување на соработката и 

надминување на некои тековни проблеми меѓу учениците, наставниците и родителите. 

Истата комуникација после 25.03.2020 год. продолжи да се реализира преку користење на 

средствата за електронска комуникација (E-mail, Viber, Messanger, Skype, WhatsApp, Zoom 

и сл.); 

• Реализирани се поединечни електронски консултации, во врска со полагањето на 

матурскиот испит, како со учениците така и со нивните родители; 

• Организирани се работилници за советување на родители чии што ученици имале 

поголем број на неоправдани отсуства (10 или повеќе од 10) и кои покажале послаб успех 

по одредени предмети и имаат 3 или повеќе негативни оцени; 

• Организирани се работилници за советување на ученици коишто имале поголем број на 

неоправдани отсуства (10 или повеќе од 10) и кои покажале послаб успех по одредени 

предмети и имаат 3 или повеќе негативни оцени;  

• Реализирани се поединечни електронски консултации, во врска со полагањето на 

поправните испити, со наставниците, учениците и нивните родители; 

• Евидентирани се индивидуалните и групните разговори и советувања со учениците, 

родителите и наставниците; 

• Евидентирани се движењата на учениците во текот на целата учебна година; 

• Пред почетокот на наставната година беше пополнет наставниот кадар така што 

наставата се изведуваше непречено по сите предмети. 
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ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

 

За реализација на наставните планови и програми потребно е училиштето да обезбеди 

одредени предуслови како материјални, така и просторни. Училиштето располага со 

доволен простор и кабинети за основно изведување на настава. Во оваа учебна година се 

извршени неколку интервенции во поглед на подобрување на просторните услови во 

училиштето:  

 одржување и обновување на компјутерската опрема во кабинетите со компјутери; 

 набавени се нови лап топи, LCD проектори, цд-плеери, камери и фотоапарат; 

 набавени се нови грејни тела; 

 обновени се канцелариите за административна, стручна служба и библиотека и 

училишниот мебел (нови бироа, фотељи и канцелариски столици); 

 набавени се нови клупи за училишниот двор и училишните ходници; 

 набавен е нов фотокопир; 

 извршено е варосување на одредени простории во училиштето; 

 направени се интервенции во санитарните јазли во училиштето и во спортската сала; 

 саниран е покривот на надворешната спортска сала; 

 направена е интервенција во канализационата мрежа; 

 набавени се бели табли и нови нагледни средства по активи; 

 збогатен е книжниот фонд во училишната библиотека со потребни лектири и друга 

популарна и стручна литература, како за наставниот кадар така и за учениците; 

 набавени се нови спортски реквизити; 

 во училиштето направено е генерално чистење и дезинфекција од страна на техничката 

служба со што е подготвено за прием на ученици во новата учебна година; 

 уреден е училишниот двор; 

 нова влезна врата и нова врата на спортските сали; 

 целосно е реконструирана училишната ограда; 

 направена е контрола и санација на термогенскиот систем за греење на училиштето, 

како и на електричната инсталација. Системот за греење во училиштето е од типот на 

дување на топол воздух, но поради неговата застареност и дотраеност, загревањето на 

училиштето се врши комбинирано со електрична енергија. 

 поправено е осветлувањето околу училишниот двор, односно училишниот објект.  
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УЧЕСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ 

ВО НАТПРЕВАРИ, КОНКУРСИ, ПРОЕКТИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

 Во оваа учебна година учениците заедно со своите професори – ментори придонесоа за 

поквалитетно реализирање на редовната настава, но исто така и за реализација на часовите 

по слободни-проектни активности.  Сето тоа резултираше со активно учество на разни 

натпревари, презентации од различни области како на општинско, републичко така и на 

меѓународно ниво.  

Области во кои учествуваа учениците со своите наставници - ментори: 

✓ македонски јазик и литература – ораторство; 

✓ странски јазици - англиски и француски јазик; 

✓ математика;  

✓ информатика;  

✓ ликовна уметност;  

✓ музичка клутура; 

✓ биологија; 

✓ географија; 

✓ спорт и спортски активности; 

  

ПОЗНАЧАЈНИ ОСТВАРЕНИ СОРАБОТКИ 

 

Училиштето, односно вработените и наставниот кадар и оваа учебна година остварија 

многубројни соработки со разни институции и организации преку различни активности и 

реализација на заеднички проекти.  Покрај долгогодишни соработки остварени се многу 

нови контакти кои придонесоа за подобра презентација на работата на училиштето и 

наставниците заедно со учениците. 

СО ИНСТИТУЦИИ: 

 Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието, Државен 

испитен центар, Центар за стручно образование и обука, Град Скопје: 

• Како што е наведено погоре, училиштето е вклучено во поголем број на проекти во 

организација на МОН, БРО, ДИЦ, ЦССО и Град Скопје; 

• на почетокот од учебната годината од МОН се добиени нови учебници за учениците 

по сите предмети; 
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• беше одреден тим на наставници кои ги доделуваа учебниците по сите предмети на 

учениците по класови и години за гимназиските паралелки и за стручното образование -  

текстилно-кожарската струка и економско - правната и трговска струка; 

• на крајот од наставната година учениците беа задолжени да ги вратат добиените 

учебници, со што се направи повторна евиденција, поделба по предмети и се подговија за 

наредната учебна година; 

• продолжи имплементацијата на ИКТ во образованието; 

• континуирана реализација и водење на ,,Електронскиот дневник”; 

• успешна реализација на далечинско учење, односно учење од дома, со примена на 

средствата за електронска комуникација; 

• Успешно се реализираше екстерното проверување на знаењата на учениците од 

претходните учебни години (државна матура, училишна матура, завршен испит). 

 Министерство за здравство – остварена соработка преку одржани предавања за: 

• одржување на личната хигиена кај учениците; 

• заштита од бременост и употреба на хигиенските средства, употреба на 

контрацептивни средства и заштита од полово преносливи болести; 

• предавања од областа на здраво живеење; 

• учество во доброволна крводарителска акција спроведена во училиштето; 

• работилници и едукација за превенција од употреба на дрога кај средношколската 

популација во град Скопје; 

• предавања за превенција и заштита од вирусот COVID - 19. 

 Министерство за внатешни работи: 

• Учество и соработка во проектот „За безбеден град“ и резлизирани предавања и 

работилници за безбедноста во училиштата од страна на кадарот од Полициска станица 

Ѓорче Петров; 

• спречување на насилството кај младите и трговија со луѓе; 

• спречување на користење и злоупотреба од користење на наркотици и наркотични 

средства; 

• опасност и забрана за употреба на петарди и други пиротехнички средства; 

 СО КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ 

• Музеј на Македонија – со посета на изложби на трајни поставки; 

• Музеј на град Скопје – постојани посети на актуелни изложби и др. манифестации;  

• Музеј на „ВМРО“; 
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• Природно научен музеј – соработка со наставници по биологија и реализација на 

организирани посети; 

• Музеј на Современа уметност;  

• повеќегодишна соработка помеѓу Музејот на современата уметност во Скопје- 

одделот за едукација и млади и нашето училиште; 

• соработка со Национална галерија „Мала станица“ и Национална галерија „Чифте 

амам“;  

 ДРАМСКИ ТЕАТАР 

• во драмскиот театар редовно се организирани бројни групни посети на театарски 

претстави за учениците со предметните наставници по македоски јазик и литература; 

 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

• учениците масовно се вклучија во акцијата „За почист училишен двор” за денот на 

екологијата; 

• учество на свеченото одбележување на Денот на Општината Ѓорче Петров, како и 

сите други организирани општински манифестации; 

 СОРАБОТКА СО МЕДИУМИ И ТВ КУЌИ 

• активно учество во едукативни и информативно - промотивни емисии на МТВ со 

информации за активностите и работата на училиштето. 

СОРАБОТКА СО ДРУГИ УЧИЛИШТА 

 ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

• секоја година се обновува соработката со основните училишта, посебно со училиштата 

во Општина Ѓорче Петров, Општина Карпош, но и пошироко, со училиштата на територијата 

на Град Скопје. Оваа година во СУГС „Кочо Рацин“ во текот на месец декември по повод 

училишниот патронат, беа организирани едукативни, креативни и интерактивни работилници 

за учениците од основните училишта, а исто така преку средствата за електронска 

комуникација во месец мај беа пратени флаери, училишна видео презентација и останати 

информации за работата на училиштето до сите основни училишта на територијата на град 

Скопје, со цел учениците да се запознаат со работата на училиштето преку подготвените 

презентации, видео материјали и пропаганден материјал – флаери и да придонесеме да се 

задржи интересот на деветоодделенците да се запишат и да го продолжат образованието во 

нашето училиште. 

• организирање на ликовен и литературен конкурс за сите основни училишта каде што 

беа презентирани најдобрите творби преку изложба и доделувања на признанија и награди по 
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повод Патрониот празник на училиштето СУГС “Кочо Рацин” – претставување на неговиот 

лик и дело.  

  СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

• Наставниот кадар постојано контактира со наставниците од другите средни 

училишта, развива соработки, разменуваат идеи и искуства, учествуваат во заеднички 

проекти со учениците; 

• потпишан меморандум за соработка со паралелките на Турски наставен јазик од 

СУГС „Јосип Броз Тито“ за учество во проект; 

• соработката се одвива не само меѓу средните училишта од Скопје туку и од други 

градови во Македонија; 

• соработката со средни училишта од други држави; 

 ФАКУЛТЕТИ 

• Секоја година наставниците соработуваат со факултетите поради личното 

усовршување и унапредување на образованието; 

• Училиштето овозможува презентации на факултетите за учениците матуранти кои 

сакаат да го продолжат своето образование на некои високо образовни институции;  

• Училиштето ораганизира и реализира посети на учениците на факултетите и 

контакт со универзитетските професори, како на пример: Посета на ПМФ со предметните 

професори по математика, посета на ФЛУ – со предметен професор по ликовна уметност - 

посета на годишна ликовна изложба и слично. 

  

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВИТЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОД. 

 

      Активите, односно наставниците и стручната служба успешно соработуваа во текот на 

целата година, посебно по некои сродни предмети, во реализацијата на одредени наставни 

содржини, но и во реализацијата на проекти, кои бараат добра корелација меѓу предметите за 

слични или исти содржини и теми. 

  Забележано е дека добрата соработка кај наставниците дава подобра соработка и меѓу 

учениците, а сето тоа и подобри резултати во реализацијата на одредени активности и 

проекти. Тимската работа особено е важна при реализација на поголеми проекти каде се 

вклучени и поголем број наставници и ученици.   
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  Оваа година, активностите на училиштето придонесоа за подобрување на комуникацијата 

меѓу наставниците, учениците, родителите, а сето тоа придонесе за поквалитетна реализација 

на дадените задачи.  Затоа и претставувањето на училиштето на неколку манифестации, 

конкурси, натпревари беше на едно поквалитетно и повисоко ниво. Воедно беа остварени 

бројни соработки кои ќе продолжат и во наредните години, а се отворија и нови погледи од 

различни аспекти на човековото живеење не само кај учениците, туку и кај наставниците.  

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО  

ОПШТЕСТВЕНО – ХУМАНИСТИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТИ  

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД.  

 

• РЕДОВНА НАСТАВА  

      Во текот на целата наставна 2019/2020 година, наставата кај сите предметни професори се 

одржуваше во согласност со предвидениот наставен план и програма. Со оглед на 

новонастаната состојба со пандемијата од средината на месец март 2020 година предметните 

професори започнаа со реализација на наставните содржини по електронски пат, односно со 

учење на далечина при тоа употребувајќи поголем број на алатки и средства кои има беа на 

располагање со цел од моментот кога беше прекинат редовниот воспитно – образовен процес 

на учениците да им овозможат непречено совладување на предвидените содржини. 

Предметните наставници ги користеа платформите – ZOOM , CLASROOM, комуникација по 

пат на ВИБЕР, електронска комуникација со препраќање на задолженија за реализација 

(домашни, задачи, тестови, истражувачки активности и сл.). Учениците беа редовно и 

навремено информирани за нивните постигања и нивниот напредок во совладување на 

предвидените содржини. 

 Соработка со родители во текот на наставната 2019/2020 година и консултација со 

родители за постигањата на учениците, нивниот напредок, како и редовноста, дисциплината и 

ангажманот на учениците во одредени области (натпревари, соработка со локалната средина, 

соработка со институции итн). 

Сите предметни професори одржуваа консултативни средби и обуки за учениците од 

завршните години – односно учениците од IV (четврта) година кои се однесуваа на изработка 

на матурските проектни задачи. Истите беа реализирани од месец октомври до месец 

декември 2019 година. 

• ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 
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За учениците кои што во рамки на редовната настава покажуваа послаби резултати и 

постигања по оделни предмети беше организирана дополнителна настава. Одржувањето на 

дополнителната настава имаше импликации во насока на подобрување на успехот на 

учениците. Исто така за учениците кои покажуваа интерес за одредени предмети, или области 

и подрачја беше организирана и додатна настава. 

• ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

Со вонредните ученици во континуитет и постојана комуникација беше работено во текот 

на целата година. 

• ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРОЕКТНИ И ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Од страна на сите предметни наставници редовно и во согласност со предвидениот 

распоред и динамика за реализација беа одржувани проектните и воннаставните активности 

за учениците: посета на кино, театар, државни институции, претпријатија, организација на 

работилници, посета на историски локалитети, изработка на проекти и слично; 

Предметните професори со одредени групи на ученици активно се вклучија во 

организирањето на патрониот празник на училиштето. За организирање на истиот беа 

спроведени поголем број на активности во текот на месеците ноември и декември 2019 

година. 

• ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ И НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Остварена е соработка за учество на заеднички проект со СУГС„Јосип Броз Тито“ кој е 

финансиран од страна на Министерството за образование и наука, а се однесува на 

меѓуетничката интеграција во нашето општество. Меѓународна соработка е остварена со 

Средното училиште за текстил и дизајн од Лесовац, како и соработка и размена на ученици со 

гимназијата „Стеван Јаковлевиќ“ од Власотинце, Р.Србија.  

• СОРАБОТКА СО ДРУГИ УЧИЛИШТА 

Работилници од едукативен и забавен карактер за учениците од основните училишта на 

територијата на општина Ѓорче Петров. Во рамки на овие работилници беа опфатени 

следните училишта: ООУ „Мирче Ацев“, ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ , ООУ 

„Страшо Пинџур“, ООУ „Тихомир Милошевски“, ООУ „Аврам Писевски“, ООУ „Димо Хаџи 

Димов“ и ООУ „Јоаким Крчовски“. Активно учество на сите предметни професори кои се дел 

од Активот по општетсвено-хуманистичка група на предмети во однос на -  работилниците од 

едукативен и забавен карактер кои беа одржани во текот на месец декември во нашето 

училиште а се однесуваа на презентација и претставување на организацијата, текот на 

наставата, формите и методите на работа при реализација на наставата во нашето училиште 

пред учениците од основните училишта од Општина Ѓорче Петров и општина Карпош. 
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• СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

* Учество на предметниот професор по  Социологија и Граѓанско образование Драган 

Попоски во однос на реализација на меѓународна соработка со Средното училиште за текстил 

и дизајн од Лесковац – Република Србија со цел реализирање на проекти од заеднички 

интерес и размена на ученици како и продлабочување на соработката и размена на искуства 

кои се однесуваат на реализацијата на редовниот воспитно-образовен процес и другите 

активности кои се реализираат во училиштата; 

* Од страна на предметниот професор по предметот Вовед во правото и Право и државно 

уредување беа организирани поголем број на активности: посета на Собранието со ученици 

од гимназиското образование и економската струка со што учениците имаа можност да се 

запознаат со бројни елементи од начинот на кој функционира законодавниот систем во 

нашата земја и слично. По повод патрониот празник на СУГС „Шаип Јусуф“ – Скопје беше 

организиран беше организиран натпревар од областа на правото за учениците од средните 

училишта. Во конкуренција од десет училишта од Град Скопје ученичката Теодора 

Солзадановска од палалеката III б го освои првото место под менторство на предметната 

професорка Маја Тодоровска. 

* Учество на Обука за можностите на младите за учество во изработка на проекти од 

Европската унија – организарн во рамки на седиштето на ЕУ инфо центарот во Скопје на кој 

учествуваше предметниот професор по Социологија и Граѓанско образование Драган 

Попоски заедно со учениците од трета година – Теона Панчевска од паралелката III г и 

Наталија Иванова од паралелката III в; 

* Учество на предметната професорка по Социологија – Александра Серафимовска на 

обука за Имплементација на иновативни содржини во општествените и социјални науки 

организирана од страна на Филозофскиот факултет во Скопје; 

* Преметните професори по Граѓанско образование, Историја, Претприемништво и 

бизнис, Деловна комуникација, Право и државно уредување учествуваа на обука за 

модуларно образование и начинот на кој треба да се имплементираат новите на ставни 

содржини; 

* Предметен професор по Историја – учество со ученици на конкурс – „Зошто сакам да 

бидам историчар археолог“ организирана од страна на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, 

при што е освоена специјална награда а предметниот професор Илија Ангеловски исто така 

доби награда за ментор; 
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* Во рамки на реализација на наставните содржини по предметот Историја беше 

организирана и посета на Музејот на македонската борба по повод 13 Ноември – 

Ослободувањето на градот Скопје  (хроничар Данило Коцевски); 

* Од страна на предметниот професор по социологија Драган Попоски е реализиран 

проект за мултиетничка интеграција во образованието кој е доделен од страна на 

Министерството за образование и наука а се однесува на организирање на работилници, 

средби на ученици, предавања, изработка на постери и слично . Соработката и реализацијата 

на проектот беше со ученици од нашето училиште и ученици од Средното училиште на Град 

Скопје „Јосип Броз Тито“; 

* Од страна на предметните професори по сите наставни предмети во согласност со 

новонастаната состојба со пандемијата односно вирусот COVID -19 поради кој беше прекинат 

редовниот воспитно образовен процес преку апликацијата ZOOM или пак по пат на ВИБЕР 

комуникација е организирана одбрана на матурските проектни задачи за учениците од IV 

(четврта) година; 

* Предметниот професор по Социологија  - Драган Попоски учествуваше во рецензентска 

Комисија за учебниците во рамки на работна група која беше оформена од страна на 

Министерството за образование и наука а се однесуваше на чебниците  предметот  

Социологија за II, III и IV година – гимназиско образование; 

* Од страна на предметниот професор по Деловна комуникација и Бизнис и 

претприемништво Петре Трајковски, беа исто така организирани поголем број на активности: 

Учество на национален натпревар за најдобар бизнис концепт „Народот кој има ваква 

претприемачка малдина не треба да се палши за својата иднина“ а организатор на настанот 

беше Меѓународниот економски формум „ПЕРСПЕКТИВИ“. Под менторство на предметниот 

професор група на ученици учествуваа на Националниот натпревар за најдобри ученички 

компании кој беше организиран од страна на Junior Achievement Macedonia воедно подржан и 

од страна на Фондот за иновации – нашата ученичка  компанија „ХОТ ХЕТ“ влезе во десетте 

најдобри и продолжува во втората фаза од натпреварувањето; 

* Од страна на предметната професорка по Социологија – Александра Серафимовска во 

рамки на реализација на проектната активност Урбана култура беа организирани работилници 

во училиштето како и посета на театар односно на претстави според интересот на учениците 

кои директно беа поврзани со курикулумот кој се темели на тоа да кај учениците се пренесат 

одредени вредности и сегменти на урбаното живеење; 

* Предметните професори по Социологија - Александра Серафимовска и Драган Попоски 

учествуваа на трибина организирана од страна на Институтот за социологија при 
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Филозофскиот факултет во Скопје која се однесуваше на потребите од промена во наставните 

планови и програми по предметот Социологија во средното гимназиско образование, како и 

издавање на нови учебници и помагала за учениците; 

* Учество на предметниот професор по Бизнис и претприемништво Петре Трајковски кој 

беше ментор на учениците за учество во Европски квиз на парите во организација на 

Македонска Банкарска Асоцијација (МБА)- национален натпревар за ученици од 13-16 

годишна возраст. Под менторство на предметниот професор учениците учествуваа во проект 

на Фондот за иновации и технолошки развој насловен како „Звучна капа“ – на овој јавен 

повик и учество во самиот проект беа ангажирани ученичките Стефанија Танасковска од 

паралелката IV в , и ученичката Вања Саравинова од паралеката II г. Предметниот професор 

исто така учествуваше и во две работилници кои беа насловени како „Едукација за заштита на 

потрошувачките права на средношколската младина во училиштата“, како и учество на 

тркалезната маса од Еразмус плус проектот „DIVE 3: Zero to one >1 to N“ – Рамка за проекти 

поврзана со социјалното претприемништво; 

* Под менторство на предметната професорка по Филозофија – Ана Соколовска вкупно 10 

ученици учествуваа на натпреварот организиран од страна на Филозофскиот факултет при 

Универзитетот Св.„Кирил и Методиј“ во Скопје. Од вкупниот број на ученици за 

понатамошно натпреварување се пласираа 5 ученика но, натпреварувањето беше прекинато 

поради новонастаната состојба со вирусот COVID – 19 и прогласувањето на вонредната 

состојба. 

    ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО  

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД.  

 

• РЕДОВНА НАСТАВА 

Активот по македонски јазик и литература  ја предвидува и реализира  редовната 

настава низ: 

▪ Примена  на форми и методи  за работа на часовите за поуспешна Интерактивна 

настава. 

▪ Примена на  форми и методи за работа  на часовите низ кои учениците го 

усвојуваат и учат наставниот материјал на часот, односно се применува принципот 

„учење на часови“, низ пристапот: повторување на претходно усвоеното градиво 

на почетокот од часот, усвојување на новото градиво, во текот на часот и 

повторување на новото градиво, на крајот од наставниот час. 
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▪ Ја подобрува редовноста на учениците низ организирање на настава низ која 

учениците се мотивирани за работа на часовите  

▪ Изработува и применува стандардизирани тестови на знаење и ги вклучува 

учениците во процесот на оценување и на  тој начин се зголемува објективноста и 

самокритичноста на постигнатите резултати. 

• ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

Додатната и Дополнителната настава  се планираше и реализираше  низ   изготвување на 

Годишни програми за организирање на додатната и дополнителната настава.  

За учениците со послаб успех се организираше Дополнителна настава особено како 

подготовка пред писмените работи  и тестовите од подрачјето јазик 

За учениците кај кои се пројавуваше потреба од Додатна настава , организирана е 

настава низ која учениците се мотивирани  да учествуваат на натпревари по македонски јазик 

и литература; учество на Конкурси за креативно пишување; Актерска игра;  Рецитаторски 

клуб како и Квизови на знаење. 

• ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

Со вонредните ученици се организирани консултации и часови за пишување во улога на 

полагање на писмениот дел од испитот. Исто така давани им се насоки  на вонредните 

ученици за читање на литературните дела како подготвителна активност за полагање на 

усниот дел од вонредниот испит по македонски јазик и литература. 

• ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРОЕКТНИ И ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

 Како дел од  слободните активности учениците еднаш месечно организирано  посетуваа 

театар , односно гледање на драмска претстава. 

 Учениците имаа организирана посета на Саемот на книга, на кој беше проследена и 

промоција на  книга на издавачката куќа „Феникс“. 

 Учениците од Драмската секција и Рецитаторскиот клуб учествуваа во презентациите на 

„Отворените денови “ на училиштето, како и активностите поврзани со приредбата за 

Патрониот празник на училиштето. 

 Посета на театар, гледање на драмски  претстави, минимум две претстави во текот на 

едно полугодие. 

• ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ И НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Активот по македонски јазик и литература активно ги вклучи учениците во Проектот за 

зачувување на македонскиот јазик. За таа  цел беа формирани групи кои имаа за цел да ги 

детектираат неправилностите во употребата на македонскиот литературен јазик во јавните 

медиуми: телевизија, интернет портали, весници, јавен говор, печатени медиуми, книги итн. 
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Низ овој проект учениците беа вклучени во реализација на детектирање на 

неправилностите во употребата на литературниот јазик , но и во проверка на сопствените 

знаења за усвоените правила при употреба на литературниот јазик. 

• СОРАБОТКА СО ДРУГИ УЧИЛИШТА 

Учениците од Драмската , Рецитаторската и Литературната секција  на „Отворените 

денови“ на училиштето имаа за цел да остварат соработка со ученици од основните училишта  

Учениците од основните училишта имаа активност за Креативно пишување, Актерска 

игра како и вклученост во Рецитаторскиот клуб 

По повод Патрониот празник,  училиштето објави  Литературен конкурс на кој можеа да 

учествуваат ученици со свои литературни творби , а на Патрониот празник им беа доделени 

награди на најдобрите ученици и училишта. 

• СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ЛОКАЛНА СРЕДИНА 

Учениците од  Драмската секција , со Стенд –ап настап, со рецитали од Рецитаторскот 

клуб и литературни творби имаа можност да бидат дел од Манифестацијата „Денови на 

култура“ организирани од општина Ѓорче Петров 

• Организирање и реализација на Настава и учење на далечина 

Заради пандемијата поврзана со Корона вирусот (КОВИД-19), Владата на 10 март одлучи 

привремено да се затворат училиштата и воспитно-образовниот процес да се реализира со 

настава и учење на далечина. За да се олесни процесот, беа развиени ТВ-Училница и 

образовната веб-платфрома Едуино. Едукативната програма ТВ-Училница се емитуваше на 

националната телевизија МРТВ, додека на националната образовна веб-платформа Едуино се 

објавуваа снимени видео-предавања на наставници и наставнички кои го објаснуваат 

наставниот материјал.  

Нашето училиште ја користеше и Classroom веб-платформата, како и zoom апликацијата 

заради полесна и поквалитетна комуникација со учениците. Исто така беа формирани и 

вибер-групи и месинџер-групи со класовите од училиштето за да може наставниците редовно 

и навремено да ги информираат учениците за наставата на далечина.  

• СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Сертификат за учество на обуки на тема: „Работа со ученици со посебни образовни 

потреби“ и „Меѓуетничка интеграција“. Обуката се одржа на 26 и 27.10 2019 год., во 

Струмица. 

Дел од учениците од СУГС „Кочо Рацин“ беа учесници и на емисијата Ѕвон,снимена во 

живо на МТВ. Професорите од активот по македонски јазик и литература посветено и 



Годишен извештај за работата во СУГС „Кочо Рацин“во учебната 2019/2020 година 
 

 

19 

 

одговорно работеа со учениците за да се покажат во вистинско светло со талентот кој го 

поседуваат и трудот кој го вложија. 

Оваа година, професорите по македонски јазик и литература ги подготвуваа учениците за 

патрониот празник со рецитал, читање поезија, актерска игра и водителство. 

Професорката Лилјана Стојановска имаше учество и сертификати во следните обуки: 

Сертификат за учество на обука на тема: „Работилница и тимско постапување за 

превенција и рана интервенција при употреба на психоактивни супстанци за наставниците и 

стручните служби од средните училишта на Градот Скопје“ одржан на 15и 16.08.2019 год. Во 

Берово. Оваа обука беше под покровителство на Град Скопје и Хера-Асоцијација за 

здравствена едукација и истражување. 

Сертификат за учество на дводневна осумчасовна обука со два предавачи на следните 

теми: 

Сертификат од Министерството за образование и развој понуди онлајн обуки и 

професорите од активот беа вклучени во овие обуки на тема „ Инклузивно образование“  на 

19. 10.2019 . 

Како збратимени училишта со Гимназија Стеван Јаковлевиќ, Власотинце од Р. Србија, 

професорите Лилјана Стојановска,  Роберт Несторовски и Бобан Ѓорѓиевски беа во посета на 

училиштето  заедно со 12 ученици. Оваа посета беше исполнета со научни активности, 

организирани квизови и работилници со цел да се едуцираат учениците заедно со ученици од 

други гимназии. Соработката беше остварена и со наставниот кадар од Гиманзијата „Стеван 

Јаковлевиќ“. 

Општинското училиште „Страшо Пинџур“ организираше литературен конкурс и 

Професор Лилјана Стојановска учествуваше како ментор со два есеи изработени од ученици 

од 1 и 2 година. Ученичката Селма Пепиќ од I г освои второ место на овој натпревар а 

ученикот Борјан Стојановски II б, доби пофалница за учество. 

Професорката  Митровска Анче од активот по македонски јазик и литература во учебната 

2019/2020 беше посветена на часовите , воннаставните активности како и редовно  дружење 

со учениците за потребите на библиотеката. Оваа година поради новонастанатите услови со 

пандемијата во второто полугодие не се одржуваа  вообичаени обуки од едукативен карактер, 

но целиот актив бевме посветени на одржување на настава со далечинско учење, како и 

мотивирање на учениците за примена на ваков вид настава. 

Митровска Анче  имаше учество и сертификати во следните обуки: 

-Сертификат за учество на дводневна осумчасовна обука со два предавачи на следните 

теми: 
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-Сертификат од Министерството за образование и развој понуди онлајн обуки и 

професорите од активот беа вклучени во овие обуки на тема „ Инклузивно образование“  на 

19. 10.2019 . 

      Во рамките на проектот ''Безбедни училишта,, беше организирана средба во Градското 

собрание каде  беше дискутирано за активностите кои се превземаат од страна на училиштето 

како со Министерството за внатрешни работи така и со родителите на учениците. Акциониот 

план беше доставен до членовите на организацискиот одбор.  

        Училиштето веќе неколку години учествува во проектот  Меѓуетничка интеграција и за 

таа цел организира активности во согласност со барањата на проектот. Во почетокот на месец 

октомври беше организирана средба на Сит- овите на сите средни училишта што се одржа во 

просториите на Градот Скопје и на истата присуствуваше професор Митровска Анче. На 

средбата беше дискутирано за активностите што се превземени од страна училиштето и 

пошироко во рамките на локалната заедница. Во продолжение на средбата беше дискутирано 

и за акциониот план на училиштето за следната учебна година. 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО  

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД.  

 

• РЕДОВНА НАСТАВА 

Наставниците по странски јазици успешно ги реализираа наставните содржини 

предвидени со програмата за соодветните години. Програмата е реализирана во целост. 

Наставниците по англиски јазик ги користеа учебниците: Close-Up B1, Think 2 B1, 

Think 3 B1+, Gold Plus B2. 

Наставниците по германски јазик ги користеа учебниците: Prima A2, Prima B1, Beste 

Freunde 1.1, Beste Freunde 1.2. 

Наставниците по француски јазик ги користеа учебниците: Agenda 1, Version Originale 

3, Agenda 3, Agenda 4. 

Промоција на учебникот за подготовка на матуранти за полагање државна матура. 

Наставата во периодот од 11.03.2020-10.06.2020 се реализираше со далечинско учење, 

односно преку електронската платформа Google Classroom.    

• ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

Организирана е и дополнителна настава за послабите ученици и постигнат е голем 

успех со тоа што резултатот е видлив на крајот на годината. 
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Во однос на додатната настава, организирани се вежби за комуникација. 

• ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

Со вонредните ученици вршена е постојана комуникација во насока на консултации, 

бидејки претежно се работи за повозрасни ученици. 

• ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРОЕКТНИ И ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Учество на натпревари надвор од училиштето. 

По повод денот на франкофонија, активно учество земаа наши ученици кои го 

изучуваат францускиот јазик. Истата беше под покровителство на Францускиот институт. 

Во последните месеци од учебната година беа организирани часови за матурантите за 

поуспешно да ги решат матурските тестови. 

Учество во проектот - “ За безбеден град”, организиран од градот Скопје. 

• СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Обука на вработените на тема: „Работа со ученици со посебни образовни потреби“ и 

„Меѓуетничка интеграција“. Обуката се одржа на 26 и 27.10 2019 год., во Струмица. 

Дел од учениците од СУГС „Кочо Рацин“ беа учесници на телевизиската едукативно - 

образовна емисија „Ѕвон“, снимена во живо на МТВ. Професорите од активот по странски 

јазици учествуваа во работата со учениците кои што реализираа скеч употребувајќи ги 

странските јазици. 

Исто така, професорите по странските јазици ги подготвуваа учениците за патрониот 

празник со рецитал, актерска игра и водителство. 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА АКТИВОТ  ПО 

ПРИРОДНА ГРУПА ПРЕДМЕТИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД. 

 

Активот по природна група предмети се состои од предметните наставници по физика, 

хемија, биологија и географија. Пред почетокот на учебната година беа изготвени годишните 

и тематските планови за работа. 

Во текот на учебната година, врз основа на годишниот план за работа донесен во 

август 2019 год., беа реализирани следниве активности во однос на: 

•   РЕДОВНА НАСТАВА 

Консултативни состаноци со цел да се координираат наставните содржини од 

програмите застапени, пред се, кај оние предмети кои се во меѓусебна корелација. 



Годишен извештај за работата во СУГС „Кочо Рацин“во учебната 2019/2020 година 
 

 

22 

 

Договор за нивелирање на знаењата на учениците од првите класови дојдени со 

различни предзнаења по соодветните предмети. 

Консултации за изедначување на критериумите за оценување на учениците по 

предмети. 

Заедничка подготовка на прашања и задачи за контролни тематски вежби и писмени 

работи во подактивите. 

Консултации за карактеристични проблеми и задачи. 

Анализа на реализираните нагледни часови и укажување на пројавените недостатоци, а 

посебно истакнување на позитивностите, со цел поуспешна реализација на наставата. 

Размена на идеи и искуства при примена на компјутерите во функција на наставата и 

реализирање на наставните содржини. 

Анализа на постигнатиот успех на крајот од сите класификациони периоди и мерки за 

негово подобрување. 

 По прекинот на воспитно – образовниот процес од 11.03. 2020 година до 24.03.2020 

година со известување на Министерството за образование и наука врз основа на точка (2) од 

Законот од 10.03.2020 год. од 15 седница на Владата на Република Северна Македонија 

одржана на ден 10.03.2020 година, наставата продолжи да се реализира преку интернет 

платформата Google Classroom, притоа користејќи и други алатки за комуникација 

(електронска пошта, viber комуникација...). Соработката меѓу сите колеги уште повеќе се 

интензивираше, со единствена цел - што поуспешно реализирање на активностите во, за сите 

нас, нови околности. 

•  ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

Континуирано изведување на часови со талентирани ученици кои земаа учество на 

натпревари во текот на годината по одделни предмети, како и со ученици кои покажуваа 

послаби резултати во текот на учебната година. 

Во текот на изведувањето на on-line наставата, при индивидуалната комуникација со 

секој ученик по потреба се дообјаснуваа наставните содржини, но и се даваа дополнителни 

задачи за продлабочување на стекнатите знаења. 

•  АКТИВНОСТИ ЗА МАТУРАНТИ 

Координација при понудата на темите за проектните задачи на учениците од четврта 

година. 

Консултации со матурантите околу избор на темата и стандардите за изработка на 

проектната задача. 
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Консултативни средби со ученици од четврта година за изборот на предметите за 

нивната матура. 

Подготовка на тестови за матура – интерен дел. 

Консултативни часови со учениците од четврта година кои како интерен предмет имаат 

еден од предметите во овој актив. 

Интензивни подготовки со матурантите за матурскиот испит – екстерен и интерен дел. 

Анализа на резултатите од изведените матурски испити – екстерен и интерен дел. 

Во текот на изведувањето на on-line наставата, одбраната на проектните задачи од 

страна на матурантите се изведе преку Zoom – интернет платформа за видео и аудио 

конференции со тричлена комисија. 

•  ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

Изведувани консултации со кандидатите одделно по предмети. 

Изведувани испити од соодветни комисии од три члена во испитните сесии за 

вонредни ученици, и од гимназија и од текстилна струка. 

•  ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ И НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Активно учество на сите наставници од активот во организацијата и изведувањето на 

активностите (за деветоодделенците од сите основни училишта на територија на Општина 

Ѓорче Петров и дел од основните училишта на територијата на Општина Карпош) за време на 

реализацијата на интерактивните работилници во училиштето. 

•  СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ЛОКАЛНА СРЕДИНА 

Акција за крводарителство, за која што одговорна беше Сузана Атанасовска, наставник 

по биологија; 

Учество во училишната ТВ емисија ЅВОН на МТВ со цел претставување на 

училиштето; 

На  09.10 2019 г. учениците од прва година го посетија планетариумот во Скопје, при 

што посетата беше реализирана од страна на наставникот по географија Борис Василевски. 

•   УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ ОРГАНИЗИРАНИ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО 

− Учество во проектот ”Средношколски игри” во делот за природни науки, одржан на 

05.10.2019 год. во организација на ЗГ ”Сфера” и Секторот за образование на Град Скопје. 

Одговорен наставник: Ѓорѓиевска Емилија, ученик: Теодора Солздановска III -б 

− Учество на „43  Школа на млади физичари“  одржана на 29.11. 2019 во Скопје. 

Одговорен наставник: Ѓорѓиевска Емилија  

Ученици: Ангела Несторовска VI-б и Теодора Солздановска III-б 
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•   УЧЕСТВО НА КОНКУРСИ, НАТПРЕВАРИ 

Oпштински натпревар по географија кој се одржa во средно економско правно 

училиште СЕПУГС ,,Васил Антевски Дрен“, Кисела Вода, Скопје нa 09.02.2020 и нашето 

училиште го претставуваа следните ученици: 

1.Аврамовски Мартин од 1б 

2.Ивановска Александра од 1б 

3.Дивјак Никола од 1б и 

4.Маневски Илија од 2б 

Право за учество на регионалниот натпревар не обезбеди Дивјак Никола, додека 

другите ученици се натпреваруваа на регионалниот натпревар кој се одржа на ден 

07.03.2020г (Сабота ) во просториите на Univeristy American College Skopje. 

Маневски Илија од 2б го освои третото место и со тоа обезбеди право за учество на 

државниот натпревар, кој поради новонастанатата криза со Ковид-19 истиот не се одржа. 

•  СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Учество на сите наставници од активот на обуката за реализција на нови модуларно 

дизајнирани наставни програми базирани на компетенции, во рамките на Проектот за 

развивање вештини и поддршка на иновации на Министерството за образование и наука на 

РСМ - Модернизација на техничкото образование, реализирана во август 2019 год; 

Учество на сите наставници од активот на онлајн курсот на тема ,,Инклузивно  

образование“, во организација на Министерството за образование и наука на РСМ и Бирото за 

развој на образованието, реализирана во текот на месец октомври 2019 год; 

Учество на сите наставници од активот на дводневна осумчасовна обука на теми „ 

Работа со ученици со посебни образовни потреби“ и „Меѓуетничка интеграција“, во 

оранизација на Business and Consulting International, одржанa на 26 и 27.10.2019 год во 

Струмица; 

Учество на семинар за професорите и наставниците по географија во основните и 

средните училишта во Скопје на 26.12.2019 година при што на наставникот по географија 

Борис Василевски му беше доделена “Благодарница за посебен придонес во развојот на 

географијата”, а по повод 70 години од постоењето на Македонското географско друштво. 

• ЕКСКУРЗИИ 

Во месец ноември беше организирана еднодневна стручно – истражувачка екскурзија 

со учениците од прва и втора година во градот Битола по повод 13 Ноември и на истата земаа 

активно учество наставниците Емилија Ѓорѓиевска и  Борис Василевски. 
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ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА АКТИВОТ  ПО 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД. 

 

Активот се состои од предметните наставници по математика и информатика. Пред 

почетокот на учебната година беа изготвени годишните и тематските планови за работа. 

Во текот на учебната година, врз основа на годишниот план за работа донесен во 

август 2019 год., беа реализирани следниве активности во однос на: 

•   РЕДОВНА НАСТАВА 

Консултативни состаноци со со колеги и од други активи со цел да се координираат 

наставните содржини од програмите застапени, пред се, кај оние предмети кои се во 

меѓусебна корелација (посебно математика – физика). 

Договор за нивелирање на знаењата на учениците од првите класови дојдени со 

различни предзнаења по соодветните предмети. 

Консултации за изедначување на критериумите за оценување на учениците по 

предмети. 

Заедничка подготовка на прашања и задачи за контролни тематски вежби и писмени 

работи во подактивите. 

Консултации за карактеристични проблеми и задачи. 

Анализа на реализираните нагледни часови и укажување на пројавените недостатоци, а 

посебно истакнување на позитивностите, со цел поуспешна реализација на наставата. 

Размена на идеи и искуства при примена на компјутерите во функција на наставата и 

реализирање на наставните содржини. 

Анализа на постигнатиот успех на крајот од сите класификациони периоди и мерки за 

негово подобрување. 

 По прекинот на воспитно – образовниот процес од 11.03. 2020 година до 24.03.2020 

година со известување на Министерството за образование и наука врз основа на точка (2) од 

Законот од 10.03.2020 год. од 15 седница на Владата на Република Северна Македонија 

одржана на ден 10.03.2020 година, наставата продолжи да се реализира преку интернет 

платформата Google Classroom, притоа користејќи и други алатки за комуникација 

(електронска пошта, viber комуникација...). Соработката меѓу сите колеги уште повеќе се 

интензивираше, со единствена цел - што поуспешно реализирање на активностите во, за сите 

нас, нови околности. При тоа, мора да се нагласи и постојаната комуникација што 
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раководителите на паралелките ја имаа со родителите на учениците, со што тие беа навремено 

запознавани со ангажманот и напредокот на своите деца. 

•  ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

Континуирано изведување на часови со надарени ученици кои земаа учество на 

натпревари во текот на годината по одделни предмети, како и со ученици кои покажуваа 

послаби резултати во текот на учебната година. 

Во текот на изведувањето на on-line наставата, при постојаната индивидуална 

комуникација со секој ученик, по потреба се дообјаснуваа наставните содржини, но и се даваа 

дополнителни задачи за продлабочување на стекнатите знаења. 

•  АКТИВНОСТИ ЗА МАТУРАНТИ 

Координација при понудата на темите за проектните задачи на учениците од четврта 

година. 

Консултации со матурантите околу избор на темата и стандардите за изработка на 

проектната задача. 

Консултативни средби со ученици од четврта година за изборот на предметите за 

нивната матура. 

Подготовка на тестови за матура – интерен дел. 

Консултативни часови со учениците од четврта година кои како интерен предмет имаат 

еден од предметите во овој актив. 

Интензивни подготовки со матурантите за матурскиот испит – екстерен и интерен дел 

(до прекинот на нормалната настава). 

Во текот на изведувањето на on-line наставата, одбраната на проектните задачи од 

страна на матурантите се изведе преку Zoom – интернет платформа за видео и аудио 

конференции со тричлена комисија. 

•  ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

Изведувани консултации со кандидатите одделно по предмети. 

Изведувани испити од соодветни комисии од три члена во испитните сесии за 

вонредни ученици, и од гимназија и од текстилна струка. 

•  ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ И НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Активно учество на сите наставници од активот во организацијата и изведувањето на 

активностите (за деветоодделенците од сите основни училишта на територија на Општина 

Ѓорче Петров и дел од основните училишта на територијата на Општина Карпош) за време на 
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реализацијата на интерактивните работилници и заеднички дружења во училиштето. во 

периодот од 02.12. до 06.12.2019 година. 

Учество во активностите за одбележување на патрониот празник на училиштето – 

ученикот Никола Ристовски од I-г изработи календар за 2020 година. 

•  СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ЛОКАЛНА СРЕДИНА 

Учество на наставникот Зорица Спасиќ Василевска на работилницата за ИСУЧР и за ФА 

ажурирање и проверка на податоци, одржана на 17.12.2019 

Учество во училишната ТВ емисија ЅВОН на МТВ со цел претставување на училиштето 

Учество на работилницата „Европски квиз на парите“ во организација на Народна банка 

на Република Северна Македонија, одржана на  25.02.2020 со учество на ученици од прва 

година. 

•   УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ ОРГАНИЗИРАНИ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО 

-Учество во проектот ”Средношколски игри 2019”, одржан на 05.10.2019 год. во 

организација на Здружението на граѓани за подобрување на себеси и другите ”СФЕРА”  и 

Секторот за образование на Град Скопје. 

Ученик: Никола Ристевски III-а. 

-Учество на настанот “Hour of Code” во организација на Факултетот за електротехника 

и информациски технологии , одржан на 13.12.2019. 

Одговорен наставник: Зорица Спасиќ Василевска  

6 ученици од I година. 

-Учество на настанот ,,GAME DESIGN HOW TO 2020" - M3DS-Autodesk Authorized 

Trainin Partner наменет за средношколци и студенти, одржан во М3ДС Академијата, во 

периодот 25.02. – 15.03. 

Одговорен наставник: Зорица Спасиќ Василевска  

71 ученик организирани во 30 тима. 

•   УЧЕСТВО НА КОНКУРСИ, НАТПРЕВАРИ 

-Интернационален натпревар ДАБАР, одржан на 11-15.11.2019 год. 

Наставник-ментор: Зорица Спасиќ Василевска, тестирани 170 ученици од I од IV 

година. 

-48 ученици полагаа  испити за Microsoft Office Specialist Word, Excel, PowerPoint 

2016 и Adobe Certified Associate CC 2018 – Photoshop, Illustrator, InDesign во реализација на  

Град Скопје со Certiadria- Скопје 

Наставник-ментор: Зорица Спасиќ Василевска. 
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•   ОСВОЕНИ НАГРАДИ 

-Настан “Hour of Code” 

II место – Никола Петрушев I-г 

-Работилница Европски квиз на парите 

Михаела Јакимовска се пласира во нареден круг 

-Настан "GAME DESIGN HOW TO 2020"   

II награда - обука за компјутерско дизајнирање во вредност од 200000,00 денари  

три тима: Никола Ристевски, Ангелина Ѓуревска, Цветанка Срезоска, Ангела Андревска и 

Мартина Вујовска (сите ученици од III-а). 

•  СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Учество на сите наставници од активот на обуката за реализција на нови модуларно 

дизајнирани наставни програми базирани на компетенции, во рамките на Проектот за 

развивање вештини и поддршка на иновации на Министерството за образование и наука на 

РСМ - Модернизација на техничкото образование, реализирана во август 2019 год; 

Учество на сите наставници од активот на онлајн курсот на тема ,,Инклузивно  

образование“, во организација на Министерството за образование и наука на РСМ и Бирото за 

развој на образованието, реализирана во текот на месец октомври 2019 год; 

Учество на сите наставници од активот на дводневна осумчасовна обука на теми 

„Работа со ученици со посебни образовни потреби“ и „Меѓуетничка интеграција“, во 

оранизација на Business and Consulting International, одржанa на 26 и 27.10.2019 год во 

Струмица; 

Учество на наставникот Зорица Спасиќ Василевска на on-line обуката за Microsoft 

Teams for education - платформа за on-line комуникација и соработка (апликација која масовно 

се користи во целиот свет за видео конференции / спроведување на часови / настава), во 

организација на Семос, одржана во текот на четири дена почнувајќи од 30.03.2020 год, 

поделена во 5 различни модули.  

• ЕКСКУРЗИИ 

Во месец ноември беше организирана еднодневна стручно – истражувачка екскурзија 

со учениците од прва и втора година во градот Битола по повод 13-ти Ноември. 
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     ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО  

СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД.  

 

● РЕДОВНА НАСТАВА 

           Според Наставниот план и програма, планираните наставни содржини за учебната 

2019/2020 год. во целост се реализирани.  Учениците беа континуирано оценувани со што на 

крајот од годината се оформи годишната оценка. Таа претставува резултат на сите поединечни 

оценки кои ги стекнува ученикот во текот на целата учебна година, надополнета и со 

редовноста, залагањето, исполнувањето на здравствено - хигиенски задачи, соработката, 

почитување, одговорност, фер-плеј, учество во училишните екипи во натпревари и учество во 

проекти како мошне важни сегменти за оформувањето на оценката. 

  Во состав на редовната настава во рамките на училиштето се организирани училишни 

натпревари по: Ракомет, Кошарка, Одбојка, Фудбал, Пинг понг, Пливање, Куглање, 

Велосипедизам  во машка и женска конкуренција. 

По прекинот на воспитно – образовниот процес од 11.03.2020 година до 24.03.2020 

година, со известување на Министерството за образование и наука врз основа на точка (2) од 

Законот од 10.03.2020 год. од 15 седница на Владата на Република Северна Македонија 

одржана на ден 10.03.2020 година, наставата продолжи да се реализира преку интернет 

платформата Google Classroom, притоа користејќи и други алатки за комуникација 

(електронска пошта, viber комуникација...). Соработката меѓу сите колеги уште повеќе се 

интензивираше, со единствена цел - што поуспешно реализирање на активностите во, за сите 

нас, нови околности. При тоа, мора да се нагласи и постојаната комуникација што 

раководителите на паралелките ја имаа со родителите на учениците, со што тие беа навремено 

запознавани со ангажманот и напредокот на своите деца. 

● ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

Оргнизирана е и дополнителна настава за послабите ученици и постигнат е голем 

успех со тоа што резултатот е видлив на крајот на годината. 

Со ослободените ученици од оправдани причини, работено е теоретска настава во 

однос на првење на записници по спортски игри: кошарка, ракомет, одбојка, ангжирање на 

учениците во улога на судии при судење на натпреварите помеѓу класовите. 

Во однос на додатната на става органиирани се тренинзи за усовршување на екипите 

што учествуваат во рамките на натпреварите кои се во организација на град Скопје по 

спортовите: ракомет, кошарка, фудбал, одбојка пинг-понг, стрелаштво во женска и машка 



Годишен извештај за работата во СУГС „Кочо Рацин“во учебната 2019/2020 година 
 

 

30 

 

конкуренција. 

Во текот на изведувањето на on-line наставата, при постојаната индивидуална 

комуникација со секој ученик, по потреба се дообјаснуваа наставните содржини, но и се даваа 

дополнителни задачи за продлабочување на стекнатите знаења. 

•  АКТИВНОСТИ ЗА МАТУРАНТИ 

Координација при понудата на темите за проектните задачи на учениците од четврта 

година. 

Консултации со матурантите околу избор на темата и стандардите за изработка на 

проектната задача. 

Во текот на изведувањето на on-line наставата, одбраната на проектните задачи од 

страна на матурантите се изведе преку Zoom – интернет платформа за видео и аудио 

конференции со тричлена комисија. 

● ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

Со вонредните ученици вршена е постојана комуникација во насока на консултации и  

дадени совети за рекреативен спорт, бидејки претежно се работи за повозрасни ученици. 

Изведувани се испити од соодветни комисии од три члена во испитните сесии за вонредни 

ученици, и од гимназија и од текстилна струка. 

● ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ, СЛОБОДНИ ЧАСОВИ, 

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

За проектните активности организирани се фитнес вежби во фитнес-салата која ја 

имаме на располагање за подобрување на физичката способност на учениците, за посебен 

придонес кон екологијата и заштита на животната средина се организираат  планинарски тури 

на Водно и велосипедски активности по кејот на реката Вардар, учество на велосипедската 

парада низ центарот на градот - ден без автомобили, Хокеј обука за учениците од средните 

школи на лизгалиштето на спортскиот комплекс Борис Трајковски.  

Учество во активностите за одбележување на патрониот празник на училиштето. 

Организирана е посета на првенствени натпревари по спортовите: кошарка, одбојка и 

ракомет, следење на натпреварите во фудбал од лигата на шампионите, следење на 

натпреварите од европското првенство во ракомет. Активно учество на сите наставници од 

активот во организацијата и изведувањето на активностите (за деветоодделенците од сите 

основни училишта на територија на Општина Ѓорче Петров) за време на отворените денови 

на училиштето „Интерактивни работилници – заеднички дружења“ во периодот од 02.12. до 

06.12.2019 година 

● СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ЛОКАЛНА СРЕДИНА 
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Остварена е соработка на локално ниво со општината Ѓорче Петров и Град Скопје, 

организација на натпревари со основните училишта на територијата на општина Ѓорче 

Петров, организација на завршните турнири во организација на Град Скопје во лигата по 

кошарка, ракомет, футсал во машка и женска конкуренција, организација на државен 

натпревар во Ракомет во салата на училиштето со учество на две Скопски и шест екипи од 

внатрешноста на државата, организирање на спортски натпревари со БТР-Специјални 

единици на полицијата, остварена е и соработка со стопански организации на спортски план.  

Учество во училишната ТВ емисија ЅВОН на МТВ со цел претставување на 

училиштето. 

• УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ ОРГАНИЗИРАНИ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО 

  Организирани се градски натпревари во ракомет и фудбал во машка и женска 

конкуренција во салата Ѓорче Петров, како и државен натпревар во ракомет, кошарка, фудбал. 

Учество во проектот – „За безбеден град“, организиран од Градот Скопје. Учество на проектот 

„ Средношколски игри“ во организација на ЗГ“ СФЕРА “ и Секторот за образование на Град 

Скопје. Организиран турнир во мал фудбал во салата на СУГС „ Кочо Рацин „ - Интерактивни 

и едукативни работилници во училиштето. 

Учество на мали детски олимписки игри под покровителство на педагошки факултет. 

Учество на велосипедска трка ,,НИЕ ЗА НАС “ – организирана од Општина Ѓорче 

Петров. 

●  УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРИ 

Нашето училиште учествуваше на општинско ниво на натпреварите организирани од 

Град Скопје во сл. лиги: ракомет (машки, женски); фудбал (машки, женски); кошарка (машки, 

женски); атлетика; пинг-понг и шах на државно ниво, Велигденски крос, традиционална 

ноќна атлетска трка низ улиците на Скопје, средноучилишен атлетски крос во Скопје, 

средноучилишно градско првенство во атлетика и учство на Скопскиот маратон, Детски 

семафор ( безбедност во сообраќајот ). 

●  ОСВОЕНИ НАГРАДИ 

Освоено шесто место во ракомет (машка конкуренција) градско ниво; 

Освоено петто  место во ракомет (женска конкуренција) градско ниво. 

Освоено петто  место во фудбал (машка конкуренција) градско ниво; 

Освоено седмо место на ниво на град Скопје во фудбал ( женска конкуренција) . 

Освоено петто  место во кошарка (машка конкуренција) градско ниво. 

Освоено седмо место во одбојка (машка  конкуренција) градско ниво. 

Освоено шесто место во одбојка ( женска конкуренција) градско ниво. 
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Атлетика- второ место на 1500 метри машка конкуренција, прво место во скок  во 

далечина машка конкуренција на ниво на Град Скопје и трето место на државно ниво во 

трката на 400 метри, второ место во трката на 100 метри, четврто и петто место во трката на 

1500 метри во женска конкуренција. 

Детски семафор ( безбедност во сообраќајот )- Градско ниво трето место. 

•  СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Учество на обука на тема - Користењето на интерактивни-современи методи и техники 

во наставата за средно образование - Биро за развој на образованието. 

Меѓународна научна конференција -   Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, 

Факултет за физичко образование, спорт и здравје  - Скопје 

Редовни консултации со активите по спорт од средните училишта, организирани од 

градот Скопје. 

Учество на сите наставници од активот на обуката за реализција на нови модуларно 

дизајнирани наставни програми базирани на компетенции, во рамките на Проектот за 

развивање вештини и поддршка на иновации на Министерството за образование и наука на 

РСМ - Модернизација на техничкото образование, реализирана во август 2019 год. 

Учество на сите наставници од активот на онлајн курсот на тема ,,Инклузивно  

образование“, во организација на Министерството за образование и наука на РСМ и Бирото за 

развој на образованието, реализирана во текот на месец октомври 2019 год. 

Учество на сите наставници од активот на дводневна осумчасовна обука на теми „ 

Работа со ученици со посебни образовни потреби“ и „Меѓуетничка интеграција“, во 

оранизација на Business and Consulting International, одржанa на 26 и 27.10.2019 год. 

• ЕКСКУРЗИИ 

Во месец ноември беше организирана еднодневна стручно – истражувачка екскурзија 

со учениците од прва и втора година во градот Битола по повод 13-ти Ноември. 

                                                                     

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО  

УМЕТНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД.  

 

Активот се состои од предметните наставници по ликовна уметност и музичка уметност.  

Од страна на предметните наставници пред почетокот на учебната година беа изготвени годишните и 

тематските планови за работа, со предвидени активности за реализација.  
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Во текот на учебната година, врз основа на годишниот план за работа донесен во август 2019 год., беа 

реализирани следниве активности во однос на: 

• РЕДОВНА НАСТАВА 

Консултативни состаноци со колеги и од други активи со цел да се координираат 

наставните содржини од програмите застапени, пред се, кај оние предмети кои се во 

меѓусебна корелација, особено за јазично-уметничко подрачје; 

Според наставен план и програма, планираните наставни содржини за учебната 2019 / 

2020 год. во целост се реализирани. 

 Во реализирањето на наставните содржини од областа на ликовната уметност 

предвидени за редовната настава континуирано се користени современи технички помагала, 

компјутерската технологија и други за визуелни средства, помагала и  презентации; 

 Размена на идеи и искуства при примена на компјутерите во функција на наставата и 

реализирање на наставните содржини и анализа на реализираните нагледни часови и 

укажување на пројавените недостатоци, а посебно истакнување на позитивностите, со цел 

поуспешна реализација на наставата; 

 Наставата се изведуваше во кабинетите по ликовна и музичка уметност, а по потреба и 

во другите простории во училиштето; 

 Во текот на годината реализирани се неколку посети на изложби, галерии, изложбени 

салони,МОБ,МНТ и културно-музички манифестации, со што воедно ја остваруваме и 

соработката со институциите од областа на културата; 

 Најуспешните ликовно-музички творби од учениците како и нивните индивидуални 

ликовно-музички проекти беа презентирани во училиштето преку организирани училишни 

изложби, ликовни конкурси и натпревари, како и јавни музички настапи и презентации; 

Од 11.03. 2020 година до 24.03.2020 година имаше прекин на воспитно – образовниот 

процес со известување на Министерството за образование и наука врз основа на точка (2) од 

Законот од 10.03.2020 год. од 15 седница на Владата на Република Северна Македонија 

одржана на ден 10.03.2020 година. 

Наставата продолжи да се реализира преку интернет платформата Google Classroom, 

притоа користејќи и други алатки за комуникација (електронска пошта, viber комуникација...).  

Соработката меѓу сите колеги уште повеќе се интензивираше, со единствена цел - што 

поуспешно реализирање на активностите во, за сите нас, нови околности.  

Целиот период се одвиваше континуирана комуникација на раководителите на 

паралелките со учениците, родителите, со што тие беа навремено запознавани со ангажманот 

и напредокот во новата форма на наставниот процес. 
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Исто така со взаема комуникација сите потешкотии што се јавуваа во текот на On line 

настава беа навремено надминувани.  

• ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

За учениците кај кои се јавуваат  проблеми во совладувањето на наставните содржини 

од редовната настава беше организирана дополнителната настава.  

 Додатаната настава беше организирана за учениците кои бараа дополнителни 

консултации за проширување на своите знаења и вештини како и за изработка на ликовн-

музички творби, задачи или други проекти поврзани со ликовната и музичката уметност. 

 За време на Од 11.03. 2020 година до 24.03.2020 наставата се одвиваше по електронски 

пат, со индивидуални консултации и насоки преку електронска пошта како и со вибер 

комуникација.  

 По потреба се дообјаснуваа наставните содржини, но и се даваа дополнителни задачи 

за продлабочување на стекнатите знаења. 

• АКТИВНОСТИ ЗА МАТУРАНТИ 

 Во текот на учебната година беа остварени средби и консултации со матуранти како 

помош во изработка на нивните задачи или проекти. 

 Во текот на изведувањето на on-line наставата, одбраната на проектните задачи од 

страна на матурантите се изведе преку Zoom – интернет платформа за видео и аудио 

конференции со тричлена комисија. 

• ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

 За вонредните ученици беа организирани дополнителни средби и консултации како 

помош во подготовката за вонредните испити кои беа одржани во рамките на испитните 

рокови. 

 Изведувани испити од соодветни комисии од три члена во испитните сесии за 

вонредни ученици, и од гимназија и од текстилна струка. 

• ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРОЕКТНИ И ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Организирана ликовна работилница како дел од активностите за деветоодделенците од 

сите основни училишта на територија на Општина Ѓорче Петров, за време на отворените 

денови на училиштето „Интерактивни работилници – заеднички дружења“ во периодот од 

02.12. до 06.12.2019 година. 

Електронски каталог од ликовната работилница објавен на страната на училиштето.  

Организирање на ликовен конкурс по повод Патрониот празник на училиштето за 

учениците од основните училишта од општината Ѓорче Петров и учениците од СУГС Кочо 

Рацин – Скопје во просториите на училиштето.  
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Реализација на ликовна изложба од ликовниот конкурс за Патрониот празник на 

училиштето. 

Изложба на најдобри ликовни творби во просториите на училиштето. 

Индивидуално претставување – изложба на дела од ученикот Теодор Златевски во 

просториите на училиштето. 

• СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ЛОКАЛНА СРЕДИНА 

Учество во проектот за Мултиетничка интеграција во образованието со ликовна 

работилница „Моето селфи, наш портрет“; (октомври 2019). 

Учество во ликовна работилница организирана и реализирана во Националната 

галерија на Република Северна Македонија - Мала станица, со одбрани талентирани ученици 

по ликовна уметност, како дел од наградат а за освоени места на минатогодишниот ликовен 

конкурс; (ноември, декември 2019). 

Организирање на ликовен конкурс по повод Патрониот празник на училиштето за 

учениците од основните училишта од општината Ѓорче Петров и учениците од СУГС Кочо 

Рацин – Скопје во просториите на училиштето; (декември 2019). 

Реализација на ликовна изложба од ликовниот конкурс за Патрониот празник на 

училиштето со Свечено отварање и доделување на дипломи за наградени ученици; (декември 

2019). 

Учество во приредбата подготвена за Патрониот празник на училиштето и реализирана 

во Домот на културата Ѓорче Петров со модната ревија на изработени креации во соработка 

со учениците и предметните наставници од тектилната струка; (декември 2019). 

Учество во приредбата за Патрониот празник со подготвени музички изведби и танц; 

(декември 2019). 

Изработка и реализација на видео презентација и сценографија за приредбата за 

Патрониот празник; (декември 2019). 

Изработка на фотографии за училиштето и фотографирање на приредбата од страна на 

ученици; (декември 2019). 

Учество во училишната ТВ емисија ЅВОН на МТВ со цел претставување на 

училиштето, со подготвено ликовно катче и изработка на ракотворби, како и изработка на 

цртеж од страна на ученик; (фебруари 2020). 

Изработка и објава на електронски рекламен материјал за промоција на училиштето за 

уписи во средното образование на учениците од основните училишта за учебната 2020 / 2021 

год; (мај 2020). 

• УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ ОРГАНИЗИРАНИ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО 
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Учество во проектот ”Средношколски игри 2019”, одржан на 05.10.2019 год. во 

организација на Здружението на граѓани за подобрување на себеси и другите ”СФЕРА”  и 

Секторот за образование на Град Скопје, во области/ подрачја: Цртање; Цртање графити – 

игра play;  

• УЧЕСТВО НА КОНКУРСИ, НАТПРЕВАРИ 

Ликовен натпревар по цртање, и цртање графити на Манифестацијата „Средношколски 

игри“; 

Училишен ликовен конкурс по повод Патрониот празник на училиштето за учениците 

од основните училишта од општината Ѓорче Петров и учениците од СУГС Кочо Рацин – 

Скопје; 

Училишен ликовен конкурс по повод Патрониот празник на училиштето ОУ„Миче 

Ацев“ – Скопје.  

• СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Учество на обуката за реализција на нови модуларно дизајнирани наставни програми 

базирани на компетенции, во рамките на Проектот за развивање вештини и поддршка на 

иновации на Министерството за образование и наука на РСМ - Модернизација на техничкото 

образование, реализирана во август 2019 год. 

Учество на на онлајн курсот на тема ,,Инклузивно  образование“, во организација на 

Министерството за образование и наука на РСМ и Бирото за развој на образованието, 

реализирана во текот на месец октомври 2019 год. 

Учество на на дводневна осумчасовна обука на теми „ Работа со ученици со посебни 

образовни потреби“ и „Меѓуетничка интеграција“, во оранизација на Business and Consulting 

International, одржанa на 26 и 27.10.2019 год. 

Континуирани консултации со советниците по ликовна и музичка уметност од Биро за 

развој Зоран Мазновски и Анкица Витанова и Советникот за стручното образование Лепа 

Трпевска во текот на целата наставна година, како и за време на On line настава; 

За On line настава беше подготвена прилагодена програма како и наставни содржини во 

консултација со советниците од БРО.  

• ЕКСКУРЗИИ 

Во месец ноември беше организирана еднодневна стручно – истражувачка екскурзија 

со учениците од прва и втора година во градот Битола по повод 13-ти Ноември, за учениците 

од прва и втора година. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО  

ПРЕДМЕТИ ОД СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД.  

 

• РЕДОВНА НАСТАВА 

 Редовните часови по сите предмети од текстилната струка во целост се реализирани 

според предвидениот наставен план и програма. На редовните часови по Практична настава 

учениците изработуваа модели според наставната програма со што беа мотивирани за 

мегусебен натпревар за најубаво изработен модел. Одржани се консултативни состаноци со 

цел да се координираат наставните содржини кај предметите кои се во меѓусебна 

корелација(посебно Конструкција и моделирање на облека и Практична настава). На крајот на 

секој класификационен период е направена анализа на постигнатиот успех и предложени се 

мерки за негово подобрување. 

• ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

Додатна и дополнителна настава е одржана по сите текстилни предмети,според 

предходно изготвена програма. Поинтензивни часови на додатната настава е реализирана за 

учениците од четврта година,за поуспешна изработка на проектните задачи.Во текот на 

целата година учениците кои се соочуваа со потешкотии во совладувањето на некои 

содржини од наставната програма посетуваа дополнителна  настава организирана од страна 

на предметните професори. 

• ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

  Формирани е комисија од по три члена на наставници : Катерина Ѓероска,Мишела 

Зафирова и Емилија Савеска за изведување на испити во испитните сесии за вонредни 

ученици. Тековно се одржуваат консултации и подготовка за испитите со предметните 

наставници од текстилната група на предмети.     

• ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРОЕКТНИ , СЛОБОДНИ  И ВОННАСТАВНИ 

АКТИВНОСТИ 

Соработка со основните училишта во општината и преку презентација и  одржување на 

модни ревии во нашето училиште и посета на учениците од завршните класови на основните 

училишта со цел да се запознаат со струката, опременоста на кабинетите,процесот на 

изработка на различни модели на облека. 

За промоција и афирмација на текстилната струка учествувавме во контактно 

образовната емисија “Sвон” со модна ревија која се емитуваше на МТВ1. Спроведувач на оваа 

активност беше наставникот : Емилија Савеска. 
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Поради прекин на воспитно-образовниот процес во училиштето во период од 

11.03.2020 до 24.03.2020 година со известување со дел.бр. 13-3780/1 од 10.03.2020 година на 

Министерството за образование и наука врз основа на точка (2) од Заклучокот со дел.бр.44-

2147/1 од 10.03.2020 година од 15 седница на Владата на Република Северна Македонија 

одржана на ден 10.03.2020 година , наставата успешно ја реализиравме преку платформата “ 

Classroom“ . 

• СОРАБОТКА СО ДРУГИ УЧИЛИШТА 

Остварување контакти со основните училишта во општината и соработка преку 

презентација и одржување на модни ревии во нашето училиште и посета на учениците од 

завршните класови на основните училишта со цел да се запознаат со струката, опременоста на 

кабинетите,процесот на изработка на различни модели на облека. 

Остварена средба и посета на средното текстилно училиште во Лесковац. 

Изработени се платна со џебови  за чување на мобилни телефони за ООУ ” Мирче 

Ацев” -Скопје. 

• СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ЛОКАЛНА СРЕДИНА  

Остварена е средба и потпишан  меморандум за соработка за реализирање на 

феријална практика со конфекцијата Окитекс – Скопје. Воедно дел од учениците од III и IV 

година беа на практична настава во фабриката а истата ни донираше материјали и помошни 

материјали кои ке ни служат за работа на часовите по практична настава. 

• УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ ОРГАНИЗИРАНИ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО 

Училиштето е вклучено во проектот  на Junior Achievement Macedonia под називот “ 

Hot Hat”  под менторство на наставниците Емилија Савеска и Петре Трајковски.   

Училиштето е вклучено во проект  на Фонд за иновации и технолошки развој под 

називот “Предизвик за млади истражувачи” под менторство на наставниците Емилија Савеска 

и Петре Трајковски. Грантот за проектот е одобрен. 

• УЧЕСТВО НА КОНКУРСИ, НАТПРЕВАРИ 

Училиштето со тим на ученици под менторство на наставниците  Емилија Савеска и 

Петре Трајковски учествуваа со свој производ на Националниот натпревар на најдобри 

ученички компании под “Junior Achievement Macedonia “. 

• ОСВОЕНИ НАГРАДИ 

Ученичката компанија” Hot hat” е избрана во финале на најдобри 10 натпеварувачи. 

• СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 
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Учество на обука за реализација на нови модуларно дизајнирани наставни програми 

базирани на компетенции. 

Учество на обука на тема:  “Работа со ученици со посебни образовни протреби ” и 

“Меѓуетничка интеграција”. 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА  

ЕКО - ОДБОР 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД. 

  

 Во текот на годината Еко-одборот имаше активности кои беа од значење за 

унапредување на средината во која нашите ученици престојуваат и работат. Се спроведоа 

неколку тркалезни маси, на кои се дискутираше за унапредувањето на животната средина во 

СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје, точки на еко акција, односно кои да ни бидат приоритетите за 

подобрување на средината, при што беше извршена набавка и реконструкција на кантите за 

отпадоци, клупите во дворот на училиштето и набавка на  цвеќиња и еко садници.  

 Во делот за Имплементација на Еколошката едукација во образовниот систем, веке 

неколку години имаме план за зголемување на часови со еколошки содржини во рамки на 

годишните планови за работа по наставните предмети. Од првичните два часа со кои се 

започна во учебната 2012/13 година, имаме предмети кои се исполнети со поголем број на 

часови со еко-содржини во годишните програми за работа. 

Во изминатата учебна година активно учествувавме во самостојни акции за засадувања 

на нови садници дрва, украсување со цвеќиња, поради укинувањето на акцијата „Ден на 

дрвото“ при што беа засадени поголем број на млади дрва и украсни цвеќиња. Нашата 

заложба е секоја наредна акција да засадиме повеќе од предходната. Од страна на Општина 

Ѓорче Петров и ЈП Комунална хигиена - Скопје, беше организирана работна акција за 

чистење на училишен двор - „За почист училишен двор“, во која што активно се вклучи и 

нашето училиште СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје со своите ученици и наставници. Целта беше 

да се исчистат и разубават училишниот двор и околината, како и да се дискутира со 

учениците околу грижата за природата. Како дел од проеките на Здружението на граѓани Еко-

Логик: „Камп за одржливост“ и „Намалување на Аерозагадувањето и Отпадот во Република 

Северна Македонија“, СУГС „Кочо Рацин“ активно учествуваше и даде свој придонес со 

учениците и наставниците. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА  

КАРИЕРНИОТ ЦЕНТАР 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД. 

 

Во текот на учебната 2019 / 2020 год., кариерниот центар согласно програмата за 

работа беше активен во делот за соработка со учениците. Иако кариерниот центар, според 

програмата и план за работа, е наменет за учениците од Текстилно-кожарската струка и 

Економско-правната и трговска струка (стручната смена во училиштето), сепак според 

проценката на кариерниот советник, обврските се проширени и кон сите оние кои се 

заинтересирани од гимназиските паралелки за комуникација и соработка со кариерниот 

советник, а со тоа и со кариерниот центар. 

Генерално центарот беше ангажиран, како просторно така и за ресурси, за потребите 

на снимањето на ТВ емисијата „Ѕвон“ која се емитуваше на МТВ, како и за потребите на 

патронатот. 

Во центарот за кариера, важно е да се напомене, дека кариерниот советник има 

учествувани на сите обуки за „Советување за кариера“ преку Младинска мрежа за стекнување 

вештини за вработување и Град Скопје. Под надзор, координација и инволвираност на 

кариерниот советник, беа создадени по пат на пост-продукција, монтажа и режија 

промотивни видео клипови за потребите на училиштето, за потребите на емисиите и ревиите 

кои беа организирани (пр. TrashFashion, ревијата по повод патрониот празник и училишната 

ревија), кратки видео клипови за видео рекламирање и организација околу проектот за 

екологија, во организација на невладина институција ОХО и Здружението на граѓани Еко-

Логик. Состаноците и деновите за работа се одвиваа согласно претходно утврдени и 

договорени термини меѓу учениците, одговорниот наставник и останатите професори. Во 

делот за екологијата, организирани беа серија предавања за значењето на здравата животна 

средина и како секој поединец има важна улога во општеството. Демонстрирани беа неколку 

видео материјали со содржина која ги опишува последиците од негрижатакон природата. 

За тековната работа на центарот за кариера, генерално одговорен е кариерниот 

советник, но во негово отсуство одговорни се еден наставник и два ученика, кои во договор 

со кариерниот советник се менуваат во текот на една недела. Уште од самиот почеток на 

учебната 2019/20 година, кариерниот центар е во комуникација со нови ентузијасти кои треба 

да ги заменат улогите со учениците од предходната генерација. 
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Во период од 11.03.2020 год. до 10.06.2020 год., кариерниот советник, продолжи со 

комуникација и соработка со учениците користејќи ги средствата за електронска 

комуникација. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО  

МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОД.  

 

  Во учебната 2019/2020 год. младинската организација заедно со предметните 

наставници учествуваа во организација и одбележување на Патрониот празник на училиштето 

преку свечена манифестација, каде што беа реализирани многубројни актвиности од страна 

на учениците и беа изложени нивните литературни и ликовни творби. 

  Младинската организација заедно со предметните наставници учествуваа во 

организација и реализација на едукативните интерактивни ученички работилници, 

претставувајќи го училиштето пред учениците од завршните одделенија на основните 

училишта, притоа активно учествувајќи во најразновидни активности, работилници, 

изработка на различни прашања, прашалници, квизови, разновидни ликовни ракотворби, 

литературни катчиња и сл. 

Истата 2019/2020 учебна година, беа реализирани неколку хуманитарни акции на 

територијата на општина Ѓорче Петров, од кои значајни за издвојување се: Собирање на 

парични средства за помош на социјално загрозени семејства, хуманитарна акција за 

собирање на облека за сиромашни граѓани, крводарителска акција. 

 

ЗАВРШЕН  ДЕЛ 

 

СУГС„Кочо Рацин“ е средно училиште кое реализира наставни планови и програми за 

средно стручно образование од текстилно - кожарска струка, економско - правна и трговска 

струка и гимназиско образование, донесени од Министерот за образование и наука на 

Република Македонија. Наставните планови и програми се реализираат со однапред 

предвидена динамика, планиранa со Годишната програма за работа на училиштето, 

годишните глобални, тематски и дневно-оперативни планирања на наставниците, како и 

неделниот распоред на часови. 

Во учебната 2019/2020 година во училиштето редовно беше спроведуван инспекциски 

надзор од страна на државни просветни инспектори и инспектори од Град Скопје, со цел да се 

следи и евалуира квалитетот на работење во училиштето. Евалуирано е водењето на 
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педагошката евиденција и документација, работата на наставниците и учениците, 

реализацијата на часовите, работата на стручната служба во училиштето и сл. Нема негативни 

забелешки.  

Наставните програми се реализираа во целост според предвидениот годишен фонд на 

часови. Сите наставници имаа подготвено годишни, тематски и дневни планирања врз основа 

на Наставните планови и програми пропишани од МОН. Училиштето и наставниците ги 

прилагодија наставните програми и содржини за потребите на локалната средина преку 

одбележување на значајни датуми, прослави, посети на саеми, театри, музеи, кина и сл. 

За задоволување на потребите на учениците, училиштето организираше воннаставни 

активности по спорт (кошарка, ракомет, одбојка, фудбал), музичка култура (хор и оркестар), 

екологија, литература, црвен крст, прва помош и сл. Со воннаставните активности учениците 

се подготвуваа за учество на натпревари, изложби и давање приредби. 

 Наставниците преку брошури и facebook страната  ,,СУГС „Кочо Рацин“ ги запознаваа 

учениците и родителите со содржините, целите и задачите на наставните програми по 

општообразовните и стручни предмети кои се поделени на задолжителни, изборни предмети 

и практична настава. Училиштето понуди повеќе изборни предмети, според наставниот план 

и спецификите на локалната средина. Учениците за изборот на воннаставните активности и 

изборни предмети се определуваа според нивниот афинитет и интерес, без разлика на пол и 

други различности. Постапката за избор се применуваше во целост. Додатната и 

дополнителна настава како и воннаставни и слободно ученичките активности се реализираа 

согласно Годишната програма на училиштето. Училиштето има Програма за мултиетничка 

интеграција во образовниот систем. 

Постигањата на учениците во училиштето се добри. Средниот успех на учениците во 

училиштето во последните две учебни години е 3,46, во учебната 2018/19 бил 3,38, а во 

учебната 2017/18 година бил 3,20.  Пет учебни години наназад во училиштето има тенденција 

на намалување на бројот на ученици во гимназиските и стручните паралелки. За таа цел, се 

реализира поголема соработка со основните училишта, интерактивни едукативни и забавни 

работилници, организирани пријателски натпревари по спорт и спортски активности, 

конкурси за литературни творби, конкурси за уметнички творби и сл. со што се зголеми 

соработката помеѓу учениците, наставниците и родителите. 

Податоците од извршените анализи на редовноста на учениците во последните три 

години покажуваат дека, изостанувањето и осипувањето на учениците е зголемено. За 

намалување на изостаноците на учениците редовно се врши изрекување на педагошки мерки 

и советување на учениците и родителите. 
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Во наставниот процес, наставниците редовно стручно се усовршуваат, имаат поминато 

повеќе обуки и се имаат стекнато со повеќе од три сертификати за стручно усовршување. 

Најголемиот број наставници применуваат различни форми и методи во наставата и 

настојуваат да користат разновидни наставни техники кои се соодветни за постигнување на 

наставните цели, а што соодветствуваат на потребите на учениците и нивните стилови на 

учење. На часовите има мотивирачка и работна атмосфера, најголем број од наставниците се 

обучени за употреба на ИКТ и нови образовни технологии во наставата и истите користат 

ИКТ за реализација на наставните програми. 

Оценувањата на учениците, во зависност од наставниот предмет, се реализира со 

добри анализи на постигањата на учениците, и тоа преку усмено проверување на постигањата 

и преку писмени работи, тестови на знаење, чек листи, портфолио и сл. за секое тримесечје, и 

се изведуваат полугодишни и годишни оцени.  

Климата во училиштето е добра, учениците добиваат добра поддршка, континуирано 

се следи нивниот напредок, им се пружа добра соодветна помош. Постои еднаков пристап кон 

учениците од различна полова, социјална и етничка припадност. Помеѓу вработените има 

добар професионален однос што битно влијае на добрата работна атмосфера со добар 

мултиетнички состав. Постои добра соработка помеѓу училишните органи и вработените со 

родителите, родителите се вклучуваат во работата и животот на училиштето на повеќе нивоа. 

Соработката со учениците и родителите е темелна, врз база на отвореност, објективност, 

демократичност и добронамерност. Исто така, училиштето има добро развиена соработка со 

локалната и деловната заедница. 

Училиштето води добра политика и презема активности  за поддршка на учениците од 

страна на  наставниот кадар, стручната служба и раководството на училиштето во скоро сите 

сегменти од животот на учениците, а во соработка со родителите. 

Во училиштето воспоставени се добри односи на релација наставник-ученик, 

наставник-наставник, наставник-родител и ученик-ученик. Односите и соработката на 

директорот со стручните тела и органи на училиштето се добри.  

Училиштето има изработено Самоевалуација за работата на училиштето. Во 

самоевалуацијата издвоени се силните и слаби страни за секое од седумте подрачја. 

Училиштето има Програма за развој на училиштето. Во Програмата за развој издвоени се 

идните активности и приоритети според кои ќе се развива училиштето.   

Постојниот Статут на училиштето е донесен од училишниот одбор и заведен под 

дел.бр.01-753/4 од 04.12.2014 година. Истиот е усогласеност со Законот за средно 

образование.  



Годишен извештај за работата во СУГС „Кочо Рацин“во учебната 2019/2020 година 
 

 

44 

 

Во учебната 2019/2020 година, имаше прекин на воспитно-образовниот процес во 

училиштето во период од 11.03.2020 година до 24.03.2020 година со Известување од 

Министесртво за образование и наука со дел. бр. 13-3780/1 од 10.03.2020 година врз основа на 

точка (2) од Заклучокот со дел. бр. 44-2147/1 од 10.03.2020 година од 15-та седница на 

Владата на Република Северна Македонија одржана на ден 10.03.2020 година. Прекинот на 

воспитно-образовниот процес во училиштето беше заради превенција од ширење на вирусот 

КОВИД - 19, по сугестија на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство. 

Од 25.03.2020 год. воспитно-образовниот процес во училиштето продолжи да се 

реализира електронски преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на 

средствата за електронска комуникација, во согласност со Упатството за наставниците за 

начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку 

далечинско учење, односно учење од дома, дадено од Министерство за образование и наука 

со дел. бр. 12-4217/1 од 30.03.2020 год. Наставата се реализираше преку електронската 

платформа „Google classroom“, преку „Zoom“, се користеа социјалните мрежи, електронските 

пошти, апликациите Viber, Messenger, Skype, WhatsApp итн. За наставничките состаноци и 

класните совети се користеше платформата “Zoom”. 

Согледувајќи ги сите извештаи на активите, може да се заклучи дека предвидените 

планови главно се реализирани и преку нивната работа реализиран е и планот на училиштето. 

Тоа што може да се забележи како дејност која треба поуспешно да се реализира, а со цел да 

се подобри успехот на учениците, тоа е уште позасилена активност во областа на додатната и 

дополнителната настава, како и процесот на стручно усовршување и самоусовршување на 

наставниците за да се приспособат кон новите форми и методи на наставата. Ако учениците 

не се во состојба да го научат она што наставниците од нив го бараат, тогаш наставниците се 

должни да ги подучуваат на начин што нив им одговара за да го научат она што од нив се 

бара. Тоа значи дека сите наставници мора да се усовршуваат кон постојаните промени во 

примената на наставните методи на интерактивна настава и примената на интернет 

технологијата. Затоа се препорачува овие насоки да најдат соодветно место во наредните 

планови кај сите активи. 
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ЗАКЛУЧОЦИ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 

 

1. ПОЗИТИВНИ СТРАНИ НА УЧИЛИШТЕТО 

✓Осовременување на наставата со примена на современи наставни нагледни средства 

(користење на дигитална – видео опрема); 

✓Имплементација на нови форми и методи во наставата; 

✓Зголемување на изборот на проектни активности од различни области како во гимназиското 

така и во стручното образование; 

✓Зголемен избор на воннаставни активности; 

✓Учество во проекти во училиштето и соработка со други институции; 

✓Проширена соработка со образовни институции и институции од различни области; 

✓Континуирано професионално усовршување на наставниците. 

2. ПРИОРИТЕТНИ АКТИВНОСТИ ЗА НАРЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА  

✓Проширена соработка меѓу активите за размена на искуствата, за примена на современиот 

начин на работа во реализирањето на воспитно - образовниот процес; 

✓Подобрување на комуникацијата меѓу наставниците и родителите, како и наставниците со 

учениците; 

✓Зголемување на информираноста кај учениците за важноста на проектните активности во 

нивното образование; 

✓Усогласување на критериумите за оценување по активи и во рамките на училиштето; 

✓Популаризација на училиштето; 

✓Поголемо учество на родителите во активностите на училиштето; 

✓Идентификација на проблемите кај учениците со цел надминување на лошиот успех и 

градење на позитивна личност; 

✓Подобрување на условите за работа (греење, ентериерно и екстериерно уредување); 

✓Уредување на училишниот двор - естетско и хортикултурно; 

✓ Развивање соработка со други училишта; 

✓ Поголемо ангажирање за промоција на училиштето; 

✓Имплементација на нови форми и методи во наставата од страна на сите наставници. 

 

Директор: 

м-р Благица Павловска 

_____________________ 


