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1. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО                                                          
 

 

Име на училиштето 

  Средно училиште на Град Скопје “Лазар Танев” - Скопје 

 

Адреса на училиштето 

  улица “Стрезова” бр. 3,  населба Козле - Скопје 

 

Телефон - телефакс 

Телефон: 3085-035; 3086-292 

Мобилен телефон: (070) 360-095; (075) 360-095 

Телефакс: 3085-036 

e-mail: ltanev@hotmail.com 

  web: www.lazartanev.edu.mk 

 

Карта за локација на училиштето 

 
 
 
 
 
 

шема на пристап до училиштето 
 
 
 
 
Пристапот до училиштето е обездеден со автобуските линии број 5 и број 57. 
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2. ВОВЕД                                                                                                                                  

 
 
 Угостителството и туризмот се важен сегмент за функционирањето на градот 
како и државата, имајќи ги во предвид комуникациските врски, бројот на жителите и 
фреквенцијата на луѓе, културно-историските вредности во Скопје. Од тука, 
неминовна е потребата од постоење на една современа образовна институција како 
што е Средното училиште на Град Скопје “Лазар Танев” чија основна цел е 
едукација и оспособување на кадри за потребите на угостителско-туристичката 
дејност. 
 Учениците од ова училиште најнепосредно се стeкнуваат со можности да ги 
претставуваат вредностите на оваа земја и да помогнат во нејзиниот просперитет. 

Средното училиште на град Скопје “Лазар Танев” е основано 1949 година со 
решение на Владата на НРМ по предлог на Комитетот за угостителство и туризам. 
При формирањето главна цел на училиштето е да образува КВ кадри за 
угостителство од профилите: келнер, готвач и слаткар. Со промената на Законот за 
средно образование (1975-76) е предвидено едуцирање на нови профили. 
Времетраењето на образовнието трае различно, во почетокот е застапено 
тригодшно образование, а потоа се преминува на двегодишно образование. По 
кратко време се констатира дека не се доволни две образовни години, па повторно 
се преминува на тригодишно образование. Бројот на учениците во првите години е 
мал, а со зголемување на потребите од угостителски кадар се зголемува и бројот на 
учениците. Во учебната 1989/1990 година за прв пат се воведува четиригодишно 
образование за профилот хотелско-туристички техничар, а во учебната 2008/2009 
година се воведува тригодишно образование за профилот пекар. На 28.03.2006 
година училиштето е именувано во Средно училиште на Град Скопје и премина во 
надлежност на Град Скопје.  

Училиштето работи една учебна година во Охрид, потоа во Битола, а од 
учебната 1950/51 година се преселува во Скопје на ул. “Огњан Прица” бр. 5. Од 
октомври 1986 година Центарот се префрлува во адаптираните простории на 
поранешното основно училиште “Владо Тасевски”, каде што и денес се наоѓа. 

Во училиштето редовно се образуваат ученици од угостителско-
туристичката струка за занимањата: готвач, слаткар и келнер (тригодишно 
образование) и хотелско-туристички техничар, угостителски техничар, техничар за 
настани и анимации (четиригодишно образование) и од хемиско-технолошка 
струка за занимањето пекар (тригодишно образование). Се образуваат вонредно 
ученици од сите занимања на угостителско-туристичката струка, како и 
специјалистичко образование односно оспособување за: готвач-специјалист, 
слаткар-специјалист и келнер-специјалист.  

Oваа учебна година продолжи имплементацијата на реформираните 
наставните програми за занимањата угостителски техничар, хотелско-
туристички техничар, техничар за настани и анимации (четиригодишно траење) 
и келнер, готвач и слаткар (тригодишно траење). 

Училиштето располага со 4600 m2 корисна површина. Образовно-работната 
практика опфаќа теоретска настава, вежби, професионална пракса и феријална 
пракса, која се одвива во училиштето, во угостителски објекти и туристички агенции 
кои одговараат на стандардите за угостителство и туризам пропишани со закон. 

Во состав на слободните ученички активности училиштето и учениците се 
носители на голем број награди, пофалби, благодарници, златни, сребрени и 
бронзени медали, пехари во државата и надвор од неа, како и највисоката 13-
Ноемвриска награда на Град Скопје. 
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ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
 

Визијата на нашето училиште ја градиме пред се тимски (со сите структури на 
внатрешното и надворешното окружување), поаѓајќи од принципите на припадност и 
поврзаност на колективот кон остварувањето на заедничката цел на училиштето. 

Поаѓајќи од досегашните резултати постигнати во нашето училиште и 
моменталната состојба, а благодарение на професионализмот кај наставниот кадар 
визијата на нашето училиште ја дефинираме како: 

 
Училиштето го гледаме како современо, европско, модерно училиште, 

полно со професионализам, креативност и сигурен развој кон светските 

трендови на училишта за оспособување на угостителски и туристички 

кадар, за потребите на пазарот на трудот во Република Македонија и 

пошироко. 

 
МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

 
Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува 

ученици со компетенции за својата струка, да образува стручни кадри 

оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за 

творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, 

општеството и спрема самите себе. 

  
Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за 

одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичност, 
толеранција, конструктивност, трпеливост, меѓусебното разбирање, иницијативност, 
критичност и компететивност. 
  

Во градењето на визијата и мисијата очекуваме развивање на нашето 
училиште во отворена и современа воспитно образовна организација, која што 
ќе одговори на потребите на нашите ученици и на потребите на пазарот на 
трудот.  

 
Поаѓајќи од тоа, покрај веќе воспоставениот начин на функционирање во таа 

насока приоритети во нашето училиште беа следниве: 
 
- Зајакнување на компетенциите на наставниот кадар по стручните предмети 
- Обука на целиот наставен кадар за реализација на наства со учење од 

далечина како одговор на потребите наметнати од Пандемијата со Ковид-19.  
- Учество на наставниците по практична настава и учениците во 

интернационални  проекти. 
- Соработка со угостителско -туристички  објекти во стекнување на стручни 

знаења и вештини.  
- Промоција на занимањата за кои постои помал интерес кај основците за 

запишување во нашето училиште, особено мотивирање за изучување на 
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занимањето Техничар за настани и анимации и Келнер поради се 
поголемата потреба за овие кадри на пазарот на трудот во нашата земја и 
пошироко. 

- Искористување на постоечките но и нови проекти, кои нудат размена на 
искуства и знаења од струката со ученици и предавачи како од земјава така 
и од други земји. 

 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО                                                  

 
 

Површина на училишниот објект и година на изградба 

• Училиштето располага со 4600 m2 корисна површина. 

• Средното училиште на град Скопје “Лазар Танев” е основано 1949 година 
со решение на Владата на НРМ по предлог на Комитетот за угостителство 
и туризам.Училиштето работи една учебна година во Охрид, потоа во 
Битола, а од учебната 1950/51 година се преселува во Скопје на ул. 
“Огњан Прица” бр. 5. Од октомври 1986 година Центарот се префрлува во 
адаптираните простории на поранешното основно училиште “Владо 
Тасевски”, каде што и денес се наоѓа. 

 

 

Наставен јазик на кој се изведува наставата 

• македонски јазик 

Смени 

Наставата се одвиваше во една смена од 8 часот до 16:25 часот преку  платформата 
за учење од далечина согласно планот за одржување на настава за учебната 
2020/21 год. даден од МОН 
 

3.1. Материјално-техничка подготовка 

• обезбедена целосна интернет покриеност на училиштето  

• опремени 18 училници со лаптопи и интернет конекција,  

• поставени 4 бесконтактни апарати за дезинфекција на рацете и обезбедени 
средства за дезинфекција во сите училишни простории 

• реновиран подот во училишните ходници и во поголем дел на училници и 
административни простории. Заменети стари со нови врати во училиштето. 

• молерисување на внатрешните ѕидови во училиштето 

• реновирани санитарните јазли во трет ходник, 

• набавен ситен инвентар за кабинетите по практична настава и производната 
работилница, 

• обезбедено е осигурување на имотот на училиштето, 

• набавен ситен инвентар за кабинетите по практична настава и производната 
работилница, 
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3.2. Организација на наставниот процес 

Во учебната 2020/21беа оформени 26  паралелки : 

• Угостителско – туристичка струка 
Тригодишно образование (келнер, готвач, слаткар )  13 паралелки 
Четиригодишно образование (хотелско-туристички техничар, техничар за 
настани и анимации и угостителски техничар) 11 паралелки 

• Хемиско- технолошка струка 
Тригодишно образование (пекар)  2 паралелки 

 
Наставен и друг кадар 

  

• Оваа учебна година воспитно-образовната дејност ја обавуваа 46 наставници, 

• педагошко-психолошка служба, 

• помошник директор, 

• секретар, 

• библиотекар, 

• референт за ученички прашања, 

• административно-технички персонал, 

• обезбедување  
 
Распределба  на часовите, класовите, наставниот кадар  
 

ред. 
бр. 

име и презиме предмет/и 
класови                    

(часови неделно) 
бр. на 

часови 

1 
Жаклина 
А.Костадиновски 

македонски јазик 
(МАК) 

I-3,4,5,6 (3)  II-1,2,3 
(3) 21 

    

2 
Мариче 
Г.Аврамовска 

македонски јазик 
(МАК) 

II-4 (3)  III-
1,2,3,4,5,6 (3) 21 

    

3 Маја Цветковска 
македонски јазик 

(МАК) 
I-1,2 (3)  II-5,6,7,8 

(3) III-7 (3) 21 
    

4 Анета Арпаши 
македонски јазик 

(МАК) 
III-8,9 (3)  IV-1,2,3 

(3) 15 

    

5 Анета М.Јованова 
англиски јазик (АНГ) I-1,2 (2)   III-1,3 (2) 

20 
  III-2 (3)   IV-1,2,3 (3) 

6 Лидија Андонова 
англиски јазик (АНГ) 

II-1,2,3,4,5,6,7,8   
(2) 20 

  III-6,9  (2) 

7 
Фросина 
Д.Гошева 

англиски јазик (АНГ) 
I-3,4,5,6  (2)   III-

4,5,7,8  (2) 
20  содржини 

програмирани од 
училиштето (СПУ) 

  

8 
Наталија 
Јадровска 

германски јазик 
(ГЕР) 

I-1,2  II-2,3,4к  III-
1,2,4к  IV-1,2 (2) 20 
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9 Тони Милевски 
француски јазик 

(ФРА) 
 II-1,2,3,4к  III-

1,2,3,4к  IV-1,2 (2) 20 
    

10 Јулијана Јозиќ 
француски јазик 

(ФРА) 
I-1,2 (2) 

4 
    

11 Маја Штерјова 

француски јазик 
(ФРА) 

IV-3   (2) 
14 

француски јазик 
лекторски (ФРл) 

I-1 (3) II-1 (3) III-3 
(3)  IV-3 (3) 

12 
Александар 
Јаневски 

историја (ИСТ) I-1,2,3,4,5,6  (2) 
20 граѓанско 

образование (ГрО) 
I-1,2 IV-1,3 (2) 

13 
Методија 
Зврцинов 

историја (ИСТ) 
граѓанско 

образование (ГрО)  
II-1,2,3,4,5,6,7,8 (2) 

20 
 содржини 

програмирани од 
училиштето (СПУ) 

IV-2  (2) 

14 
Сузана 
Синадиновска 

спорт и спортски 
активности (СПО) 

II-3,8 (2)  III-
2,3,4,5,6,7,8,9  (2) 20 

    

15 Горан Тасевски 

спорт и спортски 
активности (СПО) 

I-2 (2) II-1,2,4,5,6,7 
(2) IV-1,2,3  (2) 20 

    

16 Дејан Георгиевски 

спорт и спортски 
активности (СПО) 

I-1,3,4,5,6 (2)  III-1 
(2) 

20  содржини 
програмирани од 
училиштето (СПУ) 

  

17 Маја Стефановска 

ликовна уметност 
(ЛИК) 

oдрж.раз.на.тур. 
(ОРТ) 

I-1,2 (1) I-3,4,5,6 (2)   
IV-1,3 (2) 

20 

културно-историско 
наследство (КиН) 

II-1,3  III-2 (2) 

18 Милан Кацарски 
музичка уметност 

(МУЗ) 
I-1,2 (1) 

2 
    

19 Јагода Танушоска 
математика (МАТ) II-7  (2)   IV-2  (2) 

20 
  

III-1,2,4,5,6,7,8,9  
(2) 

20 Снежана Ќосева 
математика (МАТ) I-1,2  (3)   II-1,2  (3) 

20 
  II-4,5,6,8 (2) 

21 Елена Ѓорѓиева 
математика (МАТ) 

I-3,4,5,6  (3)   II-3 
(3) 15 

    

22 
Валентина 
Б.Ивановска 

информатика (ИНФ) I-1,2,3  (2) 
10 информатички 

системи во угос. и 
II-1 (2+2) 
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туриз. (ИнС) 

23 
Катица 
Р.Стојановска 

информатика (ИНФ) I-4,5,6 (2) 
6 

    

24 
Аница 
Б.Ѓорѓиоска 

хигиена и екологија 
(ХиЕ) 

I-1,2,3,4,5,6 (2) 
12 

    

25 
Елена 
Стефановска 

биологија (БИО)  I-3,4,5,6 (2) 
11  микробиологија 

(МиБ) 
II-8 (3) 

26 Сашо Антониев 

географија (ГЕО) I-1,2  II-4,5,6,7  (2) 

16  содржини 
програмирани од 
училиштето (СПУ) 

  

27 Крстина Влахова 

економија на 
туризмот (ЕкТ)   
бизнис (БИЗ) 

II-1,2,3  (2)      III-2  
IV-2 (2) 

20 
марк.тур.(МкТ) 

претп.(ПРЕ) 
претп.инов.(ПрИ) 

III-1,3 (2)  III-9 (2)  
IV-1,2,3 (2) 

28 
Марија 
Јанакиевска 

психологија на 
туризмот(ПсТ) 

психологија(ПСИ) 
III-1,3 (2)     IV-2 (2) 

16 
 психологија и 

комуникации (ПсК) 
III-4,5,6,7,8  (2) 

29 Маја Тодоровска 
деловна 

комуникација (ДеК) 
I-1,2  (2) 

6 
маркетинг (Мрк) III-2  (2) 

30 Ристо Мегленов 

угостителско 
послужување (УгП)  

II-2(2гр) III-2(2гр) 
IV-2(2гр)(2+2*2*0.8)  

20,6/23  основи на туризам 
(ОсТ) аним. во 
туризам (АнТ) 

I-1 (3)  III-3 (2) 

31 
Емилија 
Тодоровиќ 

агенциско работење 
(АгР) 

III-1,3 (1+3)   IV-1,3 
(1+3) 

20 
алтернативни форми 

во туризмот (АфТ) 
III-1,3  (2) 

32 Надица Илиевска 
хотелско работење 

(ХоР) 
II-1 (2+2)  III-1,3 

(1+3)   IV-1,3 (1+3) 20 
    

33 Антонио Данев 

учење преку работа-
хтт (УрХ)   

III-1,3 (4*0.6)     
IV1,3  (6*0.6) 

20/28 информатички 
системи во угос. и 

туриз. (ИнС) 
II-2,3 (2+2) 

34 
Кире 
Крушаровски 

основи на туризам 
(ОсТ)  готварство 

(ГОТ) 

I-2 (3)  IV-2(2гр) 
(2+2*2*0.8) 

20,2/27 
пр.настава-уг.тех. 

(ПнУ) пр.наставакел. 
(ПнК) 

III-2(6*0.6) IV-
2(6*0.6)   II-4к 

(6*0.8) 
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35 Небојша Вуковиќ 
готварство (ГОТ)  

II-2(2гр) III-2(2гр) 
(2+2*2*0.8)  

20/24 
практична 

наставаготвач (ПнГ) 
II-7(2гр)  (6*0.8) 

36 Миле Пешевски 

агенциско работење 
(АгР) 

II-1 (2+2) 

20/24 
практична 

наставаготвач (ПнГ) 
I-6 (8*0.8)  II-6 (2гр)  

(6*0.8) 

37 
Лимонка 
Арминовска 

практична 
наставаслаткар 

(ПнС) 

I-3 (8*0.8)  II-4с 
(6*0.8)  III-8с (6*0.8) 

20/26 
практична 

наставаготвач (ПнГ) 
III-4г  (6*0.8) 

38 
Влатко 
Ѓорѓиевски 

 основи на 
угостителство (ОсУ) 

I-1,2 (3) 
20,4/24 

практична 
наставаготвач (ПнГ) 

III-8г (6*0.8)  III-7 
(2гр)  (6*0.8) 

39 
Александар 
Спироски 

практична 
наставаготвач (ПнГ) 

I-5(8*0.8) II-5(2гр) 
(6*0.8) III-5г (6*0.8) 20/26 

   

40 
Викторија 
Арсовски 

слат. (СЛА) 
усл.хр.пиј. (УХП) 

хр.пиј.келнер (ХпК) 

I-3(3) II-4с(3) III-
8с(2) II-3(2+2) II-

4к(2) 
20 

декорац. во 
готв.(ДеГ) декорац. 

во слат.(ДеС) 
III-8с (2)  III-4/5,6 (2) 

41 
Билјана 
Николовска 

готварство (ГОТ) 
осн. на послужување 

(ОсП) 

II-5,6 (3) III-6 (2)   
III-4/5г,6,7,8 (2) 

20 

декорации во 
готварство (ДеГ) 

III-7,8  (2) 

42 Зоран Николовски 

основи на угост. и 
турист. работeње 

(ОУТ) 
I-3,4,5,6 (2) 

20 
готварство (ГОТ) 

основи на готварство 
(ОсГ) 

I-5,6 (3) III-7,8г (2)    
III-4/5к  (2) 

43 Венко Миовски 

практична 
наставаготвач (ПнГ) 

I-4 (8*0.8) III-6(2гр) 
(6*0.8) 

20/26 
практична 

наставакелнер (ПнК) 
III-4/5к (6*0.8) 

44 
Горан 
Гроздановски 

уг.посл.(УгП) 
тур.дест.(ТуД) 

аг.хот.раб.(АХР) 

II-4к(2) III-4/5к(2)            
IV-1,3(2)  II-3(2+2) 

20 

готварство (ГОТ)) 
I-4 (3) II-7 (3)  III-

4/5г (2) 

45 
Соња 
Михајловска 

хр.пиј.готвач/слаткар 
(ХПг/ХПс) хр.пиј.-ут 

(ХПу)  

II-5,6,7 (3)  II-4с (3)    
II-2 (2) 

20 
 проц.техника (ПрТ)  

техн.пек.произ. 
II-8 (2)  III-9 (4) 
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(ТПП) 

46 Анета Реџепагиќ 

технологија на 
пекарски производи 

(ТПП) 
II-8 (3) 

15/18 

практична настава-
пекар (ПнП) 

II-8 (7*0.8)     III-9  
(8*0.8) 

 
 
 
Раководители на паралелки: 
 

I-1 Анета М.Јованова  III-1 Јагода Танушоска  

I-2 Горан Тасевски III-2 Маја Стефановска  

I-3 Лимонка Арминовска  III-3 Маја Штерјова 

I-4 Елена Ѓорѓиева III-4 Венко Миовски 

I-5 Соња Михајловска III-5 Александар Спироски 

I-6 Фросина Д.Гошева III-6 Лидија Андонова 

II-1 Методија Зврцинов  III-7 Маја Цветковска 

II-2 Наталија Јадровска  III-8 Маја Тодоровска 

II-3 Сузана Синадиновска  III-9 Миле Пешевски 

II-4 Мариче Г.Аврамовска  IV-1 Крстина Влахова  

II-5 Александар Јаневски  IV-2 Анета Арпаши 

II-6 Сашо Антониев  IV-3 Надица Илиевска 

II-7 Небојша Вуковиќ  

II-8 Валентина Б. Ивановска 

 
 
Организација и реализација на работата 
 

• Наставата започна на 1 октомври и траеше до 10 јуни и беше реализирана 
според планот на МОН за учење од далечина 

• донесена и усвоена годишната програма со изготвени: Правила на 
однесување при настава со учење од далечина согласно планот од МОН и  
Протоколи за за практична настава во  кабинети за послужување и во кујна со 
физичко присуство сосгласно протоколите за заштита од Ковид-19 

• сите наставници навремено ги доставија своите годишни програми, тематски и 
дневни распределенија со скратена програма според упатството од БРО и 
ЦСОО 

• навреме изготвен распоред на часови по предмети за наставниците и 
паралелки, 

• изготвена временска рамка за одржување на настава од далечина 

• формирани паралелки според профили, странски јазици, 

• направена распределба на ИКТ опрема по кабинети и распоред и 
задоллженија на наставниците за користење на истите 

• распределба на класни раководства, слободните часови на училиштето по 
одговорни наставници, поставени одговорни наставници по подрачја, стручни 
активи и сл. 

• на професорите и класните раководители почетници понудена помош во 
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водењето на педагошката документација 

• учениците добија распоред за професионалната пракса во угостителско-
туристички објекти, 

• учениците и наставниците навремено ги поминаа санитарните прегледи 

• извршен е систематски преглед на сите вработени во училиштето 

• училиштето е целосно покриено со Интернет мрежа и набавена е потребна 
ИКТ опрема за одвивање на он-лајн настава 

• наставната година за учениците започна на 1 октомври, часовите редовно се 
одржуваа преку Платформата за учење од далечина од МОН а сите технички 
проблеми беа постапно решавани. 

• На 19 ученици кои немаат ИКТ опрема или интернет за следење на настава 
од далечина им беа обезбедени печатени материјали и одредени термини за 
оценување со физичко присуство 

• Наставата од 1 октомври се изведуваше од училиштето а потоа поради 
влошувањето на состојбата со заболени од Ковид 19, дел од наставниците 
наставата ја реализираа од дома. 

• Практичната настава во училиштето 15 до 20 ученици ја изведуваа со физичко 
присуство во училиште, а теоретската настава од дома преку МСТимс 
платформата 

• наставниците се изјаснија дека целосно ја имаат реализирано скратената 
наставна програма, сите ученици беа оценети, следен е успехот и 
поведението на учениците 

• еден ученик е испратен на испит на година по сите предмети  

• тројца  ученици  самоволно ги подигнаа документите  

• еден ученик е префрлен во друго училиште 

• на тројца ученици им престанал статусот на редовни ученици 

• четири ученика се запишани како вонредни ученици 

• седум ученика по Молба се примени од други училишта 

• Водена е редовна педагошка документација во хартиените и во е - 
дневниците. 

• наставата на крај на годината се реализираше со:  
 

 

година 
број на ученици 

вкупно 
м ж 

I 82 39 121 

II 89 32 121 

III 107 45 152 

IV 34 18 52 

вкупно 312 134 446 

 
 

• Запишани ученици по образовни профили во учебната 2020/2021 година: 
 

година 
образовни профили со тригодишно траење 

келнер готвач слаткар пекар 

 вк. м ж вк. м ж вк. м ж вк. м ж 

I 0 0 0 75 62 13 11 6 5 0 0 0 

II 5 5 0 65 59 6 10 2 8 4 4 0 
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III 13 12 1 64 55 9 13 1 12 11 11 0 

вкупно 18 17 1 
20
4 

17
6 

28 34 9 25 15 15 0 

 
 

 

година 

образовни профили со четиригодишно траење 

хотелско-туристички 
техничар 

угостителски 
техничар 

техничар за 
настани и 
анимации 

 вк. м ж вк. м ж вк. м ж 

I 18 7 11 13 10 3 5 2 3 

II 10 2 8 18 13 5 13 10 3 

III 30 16 14 27 22 5    

IV 32 21 11 23 20 3    

вкупно 90 46 44 81 65 16 18 12 6 

 
 

• Содржините програмирани од училиштето и слободните часови на 
училиштето ги реализираат следниве наставници  

 
Слободни часови: 

 Наставник Област 

1.  Јагода Тодоровска Урбана култура 

 
Содржини програмирани од училиштето: 

 Наставник Област 

1.  Методија Зврцинов Културен туризам 

2.  Фросина Д.Гошева Англиски јазик во функција на 
угостителство и туризам 

3.  Дејан Георгиевски Спортски туризам и анимација 

4.  Дејан Георгиевски Спортско рекреативен туризам 

5.  Сашо Антониев Туристичка географија 

 
 

• Се образуваа и вонредните ученици кои преку консултации со наставниците 
добиваа наставен матерјал и за истите континуирано се одржуваа испитни 
сесии на кои учествуваа сите наставници по комисии. 
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Ученички стандард 
 

• Оваа учебна година 125 ученици од I год добија бесплатни ученички возни 
билети 

• На учениците им беа обезбедени бесплатни учебници по одредени предмети.   

• И оваа учебна година по одредени критериуми 3 ученика примаат паричен 
надоместок и тоа 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Одговорен наставник за водење на евиденцијата е Мариче Голчева 
Аврамовска 

 

• Библиотечниот фонд располага со доволен фонд на изданија на литература и 
учебници кои ги користат редовните, вонредните ученици и вработените. 

 
 
Соработка и советодавна работа со ученици и родители  
 

• Во текот на учебната 2020/21 беа реализирани 43 советувања со родители од 
кои 16 преку МСТимс платформата и 27 индивидуални советувања со физичко 
присаство.  

 
 
 
 
 
 

 

• Со индивидуални и групни советувања беа опфатени 64 ученици и 43 
родители поради намален успех, нередовно посетување на настава или 
несоодветно однесување на учениците. 

• Беше споделен едукативен материјал за родители на тема „Како да го 
сочуваме менталното здравје во услови на Пандемија“ 

• Одржани работилница за превенција од Интернет насилство 

• Посета на он-лајн часови и разговор со учениците на теми: Празвила на 
однесување во наставата од далечина, изрекување на педагошки мерки, 
создавање пријатна атмосфера за работа, помош и меѓусебно помагање, 
ментално здравје во услови на Пандемија од Ковид-19, соработка со стручни 
служби - опфатени 18 класа 

Година на 
изучувањ

е 

Број на 
ученици 

I 1 

II 1 

III 1 

IV 0 

Година на 
изучување 

Број на повикани родители на 
советување 

I 26 

II 9 

III 5 

IV 3  
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• Редовно одржување на Класна заедница преку платформата и разговор на 
актуекни теми и проблеми со кои се соочуваат: Тешкотии и бариери во 
следење на настава од далечина, соработка и помагање во групата, 
изнаоѓање соодветни методи за оценување според потребите на ученикот и 
родителите, помош и изнаоѓање заеднички начини на полесно совладување 
на наставниот материјал во услови на пандемија,пристап и соработка со 
стручната служба во училиштето и сл. 

• Направено е психолошко Истражување-анкета со учениците на тема 
Ментално здравје и Анкета за Задоволство од работа на училиштето во 
услови на Пандемија за Ученици и наставници.  

• Разговор и преписка со претставници на Центри за социјална работа  

• Он-лајн средба со Центар за превенција од малолетничко насилство при СВР-
Скопје  

• Телефонските броеви на психологот и педагогот беа достапни на интернет 
страницата на училиштето. Во периодот на пандемија психолошко 
педагошката служба одговори на сите барања за консултации на класни 
раководители, ученици и нивните родители.  

 
3.3. Реализација на годишната програма за работа 

Годишната програма се реализираше преку различни форми: 

• Планираните наставни содржини по предмети оваа учебна година беа 
реализирани во целост преку редовна настава со учење од далечина, како и 
физички средби со ученици кои наставата ја следеа со печатен матреријал. 

• Обработени беа разни теми на класните часови според програма за класни 
часови и актуелни настани (одбележани важни датуми и празници преку 
реферати и соодветни текстови: 

-8.9-Ден на независноста на Република Северна Македонија 
 -11.10-Ден на народното востание 

-23.10-Ден на Македонската Револуционерна Борба 
 -13.11-Патронен Празник 

-20.11- Светски ден на Детето 
-23-27.11- Работилница за превенција од Насилство 

 - 8.12-Св.Климент Охридски 

• Континуирано се реализираа активности од проекти, работилници и 
истражувања : 
-„Безбеден град“ во организација на Одделение за превенција на СВР Скопје и 
Град Скопје 
-”Животни вештини“ имплементирано преку содржини на класните часови 
-„Мултиетничка интеграција во образованието”,  
-„Истражување за Средношколско организирање“ од страна на Младински 
Форум  Скопје 
- Учество на ученици во истражување за адаптација на психолошки тестови за 
мерење импулсивно и ризично однесување, и емоционална добросостојба кај 
адолесценто од страна на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ 
- Он лај работилница за „Сајбер безбедност и спречување радикализација“ од 
Центар за истражување и креирање политики – ЦИКП Скопје  одржан на 
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26.1.2021  
- Онлајн работилница за Неделата за борба против ракот под мотото ,,Јас 
можам и Јас ќе успеам,, - во борбата против ракот. Во организација на 
Црвениот крст од 1-8 март 2021 година  
 

• Дополнителна и додатна настава во услови на настава од далечина 
реализираа поголем број наставници кои уредно ги заведоа часовите во 
дневникот за работа и е-дневник.  

 
 
 
Следење и вреднување на постигањата на учениците 

 

• Учениците беа вреднувани според Протоколите за оценување дадени од БРО 
и ЦСОО за 2020/21 год. Се водеше сметка за формативно и сумативно 
изведување на годишните оценки. Континуирано учениците беа оценувани 
преку квизови и тестови со помош на ИКТ алатките што ги овозможува 
МСТимс платформата. За дел од учениците од настава од далечина, како и за 
тие со печатен материјал, беше организирано и оценување со физичко 
присуство. Со физичко присуство се вреднуваше и практичната настава. 

• Според покажаните целокупни резултати за првенец на генерација од 
четиригодишното образование е избран ученикот Лејла Потурак  од IV-1 
клас, профил хотелско-туристички техничар, а од тригодишното 
образование е избран ученикот Андреј Ѓорѓиевски од III-6 клас, профил 
готвач. 

   
 

Евалуација на работата на наставникот 
 

• директорот редовно вршеше увид во реализација на он-лајн часовите и  
наставните подготовки на наставниците 

• континуирано е вршен увид во он-лајн часови, педагошката евиденција и 
документација, методи и техники во наставата, е-дневник од страна на 
Педагошко-психолошка служба 

• педагошко-психолошката служба по извршениот  увид укажа на пропустите во 
реализацијата на наставата и во педагошката евиденција  

• постојано на класните и наставнички совети се укажува на одредени слабости 
со цел за подобрување на успехот, редовноста на учениците, комуникацијата, 
водењето соодветно на педагошката документацијата 

• директорот, стручните служби обавуваат консултации и индивидуални 
разговори со наставниците за подобрување на воспитно-образовна работа во 
училиштето 
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Професионален развој на наставниот кадар  

 

• Во текот на оваа учебна година дел од наставниците и директорот за поуспешна 
реализација на воспитно образовната работа, нејзино осовременување и 
усовршување учествуваа на повеќе обуки, семинари, симпозиуми, предавања, 
натпревари и други активности: 

 

Обуки, семинари, предавања и 
професионално усовршување на 
наставниците 

Учесници: 
Наставници, ученици 

Временски 
период 

1. Обука“Реализација на настава со 
користење на различни ИКТ 
средства за учење“ од МОН и БРО 

Сите наставници, 
педагог, психолог 
 

1.-5. 9.2020 
 

2. Семинар за „Справување со случаи 
на врсничко насилство“ 

Елена Домика 
Сафета Цуцак 
Марија Јанакиевска 

9-10.9.2020 

3. ЕДУИНО вебинар „Подготовка на 

училиштата за реализација на 

воспитно-образовниот процес 

според планот и протоколот за 

одржување на настава“ 

Валентина Б. Ивановска 
Елена Ѓорѓиева 
Горан Гроздановски 

15.9.2020 
 

4. Обука за користење на 
Националната платформа за учење 
од далечина“ од МОН- Училишни 
обучувачи 

Елена Ѓорѓиева, 
Кире Крушаревски 
Сашо Антониев 
Снежана Ќосева 

16-19.9.2020 

5. Оn-line обука за платформата за 
on-line комуникација и соработка 
MS Team for Education во 
организација на СЕМОС 

Кире Крушаровски,  
Антонио Данев 
 
 

16-19.9.2020 

6. Училишна обука за „Користење на 

Националната платформа за учење 

од далечина“ од МОН 

Сите наставници, 
педагог, психолог 
 

21-23.9.2020 
 
 

7. Обука за наставници за 
реализација на наставната 
програма по Граѓанско 
образование за ССУ -(Модул 1 -5) 

Александар Јаневски 8.10.2020 
05.11.2020 
11.12.2020 

8. ЕДУИНО вебинар „Добри практики 
за спроведување на онлајн час“ 
 

Валентина Б. 
Ивановска, Горан 
Гроздановски 
Сашо Антониев 

15.10.2020 

 

9. ЕДУИНО вебинар „Оформување на 
персонализирани учебни патеки за 
учениците“ 

Валентина Б. Ивановска 29.10.2020 

 

10. Обуки за „Кариерен советник“ во 
рамки на проектот  за „Кариерно 
советување“ 

Маја Стефановска 28.10.2020 до 
11.12.2020 

11. Вебинар „Работа на стручна служба 
во средните училишта во услови на 
Пандемија“ 

Елена Домика 
Сафета Цуцак 

5.11.2020 
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12. Онлајн обука-6 мастер класови во 
организација на “ALMA- Scuola di 
cucina Проект: " Откријте ја Италија 
преку кулинарската традиција" 

Наставници: 
Анета Реџепаѓиќ,  
Кире Крушаровски, 
Влатко Ѓорѓиевски 
Миле Пешевски 
Венко Миовски 
Антонио Данев 
Лимонка Арминовска 
Небојша Вуковиќ 
Александар Спироски 
Соња Михајловска  
Учествуваа и 45 
ученици од различни 
класови 

23-28.11.2020 

13. Вебинар за професорите и 
наставниците по географија во 
основните и средните училишта - 
македонско географско друштво 

Сашо Антониев 28.11.2020 
 

14. ЕДУИНО вебинар „Користење на 
алатката One Note, совети и добри 
практики“ 

Валентина Б. Ивановска 
, Анета Реџепаѓиќ 
Миле Пешевски 

2.12.2020 

 

15. Проект „ACITF“ 2020 Викторија Арсовски 
Горан Гроздановски 

4-14.12.2020 

16. ЕДУИНО вебинар „Практикчни 
совети и добри практики во 
користење на Microsoft Teams“ 

Валентина Б. Ивановска 
, Горан Гроздановски 
Анета Реџепаѓиќ,  
Соња Михајловска 
Миле Пешевски, 
 Александар Јаневски 
Сашо Антониев 

11.12.2020 

 

17. Медиумска писменост на младите 
за препознавање на лажни вести и 
манипулации 

Кристина Влахова 12.12.2020 

18. Dig-Ed вебинар „Запознавање со 
Scientix 4“, Центар за иновации и 
дигитална едукација 

Соња Михајловска 
Валентина Б. Ивановска 

16.12.2020 

 

19. ЕДУИНО вебинар „Формативно и 

сумативно оценување со Microsoft 

Teams“ 

Анета Реџепаѓиќ,  
Горан Гроздановски,  
Валентина Б. Ивановска 
Елена Ѓорѓиева, 
Соња Михајловска, 
Миле Пешевски, 
Венко Миовски,  
Сафета Цуцак 
Сашо Антониев 

22.12.2020 
 

20. Вебинар„Методика и педагогија 

на квалитетна настава на 

далечина“-БРО 

Лимонка Арминовска 
Горан Гроздановски 
Сашо Антониев 
Сафета Цуцак 
Елена Ѓорѓиева 

25.1.2021 
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21. „Добри СТЕМ практики од онлајн 

наставата по матемaтика “-

Центар за иновации и дигитална 

едукација  

Елена Ѓорѓиева 27.1.2021 

22. Создавање отворени образовни 

ресурси од Метаморфозис 

фондација 

 Дидактика за ефективна 

настава -Обука од БАС- Висока 

школа  

Добри практики и совети за 

интернет безбедност од БРО 

Лимонка Арминовска 23.2.2021 
 
 
 
25.2.2021 
 
 
 
21.3.2021 
 

23. Вебинар -Заштита на 

геодиверзитетот во Северна 

Македонија 

Пролетен едукативен камп за 
наставници по Географија 

 

Сашо Антониев 26.02.2021 

 
21.04.2021 

 

24. Што може да направиме денес, 
за да ја зачуваме Брегалница за 
во иднина?- Еко Логик и 
Институтот за комуникациски 
студии 

Елена Ѓорѓиева 
Сашо Антониев 

22.4.2021 

25. Вебинар "Биодиверзитетот и 
геодиверзитетот во 
заштитетните подрачја" 
организиран од МЕД, МБД и 
МГД. 
 

Биљана Чадиковска 19.05.2021 

26. Работилница за медиумска 
писменост –проектот ТАЛМИЛ 
од МНР и CFI.  

Елена Ѓорѓиева 20.5.2021 

27. Обука за Дигитална етика Влатко Ѓорѓиевски 22.6.2021 

28. Дигитална безбедност и 
сигурност во настава на 
далечина -Фондацијата 
Метаморфозис 

Елена Ѓорѓиева 24.6.2021 

29. Обука за социјално 

претприемништво, социјални 

иновации и зелено -Универзитет 

Американ Колеџ-Скопје,  

Лимонка Арминовска 
Надица Илиевска 
Соња Михајловска 
Миле Пешевски 
Александар Спироски 
Влатко Ѓорѓиевски 

7.7.2021 
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• Активности на директорот на училиштето 
 
Активности на директор во Република Македонија покрај тековните активности 
▪ Во текот на учебната 2020/2021 год. беа испратени промотивни материјали за 

упис во нашето училишта во повеќето Основни Училишта на територијата на 
Град Скопје, Куманово, Крива Паланка, Валандово, Неготино, Струмица, 
Маврово, Дебар, Пробиштип, Берово, Делчево и други, презентазија на нашите 
струки и занимања во основни училишта во Град Скопје. Промоција на 
училиштето се правеше и преку порталот на Град Скопје, на социјалните мрежи, 
во весници, на Македонското радио, како и на МРТ-1, ТВ Сител, АЛФА ТВ, ТВ 
ТЕЛМА и др. 

▪ Учество во повеќе работилници на Националната работна група за учење преку 
работа 

▪ Континуирана соработка со компании за изведување на практичната настава на 
учениците. 

▪ Соработка и редовни состаноци со МОН, ЦСОО, БРО, Град Скопје и други 
релевантни институции за унапредување на воспитно-образовната работа на 
училиштето 

▪ Континуирана соработка и вклучување на училиштето во активности на Црвен 
крст 

▪ Следење на работата на проектите Безбедени Училишни средини, МИО, 
Кариерен развој и други истражувачки проекти. 
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3.4. Извештај за успехот и редовноста на учениците  

У С П Е Х   

успех 

г о д и н а    н а    о б р а з о в а н и е 

I година II година III година 
IV 

година 
Вкупно 

3-
годишно 
траење 

4- 
годишно 
траење 

3- 
годишно 
траење 

4-
годишно 
траење 

3- 
годишно 
траење 

4-
годишно 
траење 

  

одлични / 7 6 12 15 12 9 61 

многу 
добри 

6 8 15 4 23 13 11 80 

добри 5 14 17 21 30 18 20 125 

доволни 2 4 42 2 27 8 7 92 

Вкупно 
со 

позитиве
н успех 

13 34 80 39 95 51 52 364 

со една 
слаба 

/ 2 / / 2 4 / 8 

со две 
слаби 

/ / / / 2 1 / 3 

три и 
пов. сл. 

1 / / / / / / 1 

Вкупно 
со слаби 
оценки 

1 2 / / 4 5 / 12 

неоценет
и 

1 / / / / / / 1 

Вкупно 15 36 80 39 99 56 52 377 

 
СРЕДЕН УСПЕХ ПО ГОДИНИ 

 

година на 
школување 

учебна година 

2018/19 2019/20 2020/21 

I 2.81 2.83 3.25 

II 2.54 2.80 3.00 

III 2.86 2.95 3.03 

IV 3.11 3.27 3.24 

    

на ниво на 
училиште 

2.83 2.96 
3.13 
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УСПЕХ ПО ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 
 

  
прва 

година 
втора 

година 
трета 

година 
четврта 
година 

среден 
успех 

хотелско-туристички 
техничар 

3.36 3.66 3.48 3.48 3.49 

угостителски техничар 3.63 3.87 3.27 3.00 3.44 

техничар за настани и 
анимации 

3.10 3.68 / / 3.39 

келнер / 2.15 2.49 / 2.32 

готвач 3.27 2.73 3.36 / 3.12 

слаткар 2.90 2.83 2.95 / 2.89 

пекар / 2.06 2.64 / 2.34 

СРЕДЕН УСПЕХ 3.25 3.00 3.03 3.24 3.13 

 

УСПЕХ ПО КЛАСОВИ 

 

 клас успех Клас успех клас успех клас успех 

 I-1 3.36 II-1 3.66 III-1 3.46 IV-1 3.26 

 I-2 2.94 II-2 3.87 III-2 3.27 IV-2 3.00 

 I-3 2.90 II-3 3.68 III-3 3.50 IV-3 3.71 

 I-4 3.37 II-4 2.49 III-4 3.10   

 I-5 3.46 II-5 2.92 III-5 3.05   

 I-6 3.19 II-6 2.70 III-6 3.17   

 I-7 / II-7 2.57 III-7 3.40   

 I-8 / II-8 2.06 III-8 2.94   

 I-9 / II-9 / III-9 2.62   

   II-10 /     

         

СРЕДЕН 
УСПЕХ 

I-
година 3.25 

II-
година 3.00 

III-
година 3.17 

IV-
година 3.32 
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НАЈДОБАР - НАЈСЛАБ КЛАС 

 

  најдобар клас  најслаб клас 

  4-годишно 3-годишно  4-годишно 3-годишно 

I година  I-1 3.36 I-5 3.46  I-2 2.94 I-3 2.90 

II година  II-2 3.87 II-5 2.92  II-1 3.66 II-8 2.06 

III година  
 

III-3 
 

3.50 III-7 3.40  
III-2 3.27 

III-9 
 2.62 

IV година  IV-3 3.71    IV-2 3.00   

 

Поведение на учениците 

 

Изостаноци по години 

 

клас оправдани неоправдани вкупно 

I 1983 945 2928 

II 3814 864 4678 

III 5591 817 6408 

IV 1021 337 1358 

вкупно 12409 2963 15372 

 
КЛАСОВИ  СО  НАЈМАЛКУ            КЛАСОВИ  СО  НАЈМНОГУ 

ИЗОСТАНОЦИ 
 

(изостаноци по ученик)     (изостаноци по ученик) 

  4-годишно 3-годишно  4-годишно 3-годишно 

I година  I-2 3.67 I-5 12  I-1 31 I-3 52.75 

II година  II-1 13.1 II-6 34  II-3 23.9 II-5 58.57 

III година  III-2 44.73 III-8 25.40  III-3 64.77 III-9 60 

IV година 
 

IV-3 5.3    
IV-1 

 57 
  

Година на 
образование 

Примерно добро незадоволително вкупно 

прва 80 13 31 124 

втора 94 8 19 121 

трета 125 18 12 155 

четврта 37 5 10 52 

вкупно 336 44 72 452 
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УСПЕХ  ПО  ПРЕДМЕТИ 

 
ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

 

 I година II година III година IV година 

Задолжителни предмети 

Македонски јазик 3.22 3.50 3,26 3,39 

Англиски (I странски) јазик 4.00 3.60 3,83 3,99 

Француски (II странски) јазик 4.25 3.70 3,48  2,55  

Германски (II странски) јазик 2.60  3,11  3,10  

Информатика 3.83      

Историја 3.33      

Историја на Македонија  3,90   

Математика 2.83 3,50   

Основи на угостителство 3.50       

Основи на туризам 3.50    

Географија 2.83       

Хигиена и екологија 4.33       

Спорт и спортски активности 4.22 4,20 4,37 3,33 

Музичка култура 4.50       

Ликовна култура 3.44       

Агенциско работење   3,70 2,81 2,82 

Хотелско работење   3,30 3,17 3,33 

Економија на туризмот   2,90     

Културно-историско наследство   3,30    

Практична настава     4,06 

Деловна комуникација 3.56       

Граѓанско образование 3.28      4,10 

Туристички дестинации      3,59 

Маркетинг во туризмот     2,74   

Информатички системи во 
туризмот 

 4,70   

Психологија на туризмот      3,44 3,20 

Алтернативни форми на туризмот   2,93  

Анимации во туризмот   3,69  

Претприемништво и иновации    2,36 
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Учење преку работа кај 
работодавач 

  4,72 4,47 

Одржлив развој на туризмот    3,40 

Изборни предмети 

Англиски (II странски) јазик       

Француски (II странски) јазик       

Германски (II странски) јазик       

Математика     3,65  

 
УГОСТИТЕЛСКИ ТЕХНИЧАР 

 I година II година III година IV година 

Задолжителни предмети 

Македонски јазик и литература 3,31 3,11 2,81 3,71 

Англиски јазик (I странски јазик) 3,93 4,29 3,35 3,43 

Француски јазик (I странски јазик)     

Англиски јазик (II странски јазик)     

Француски јазик (II странски јазик) 4,27 2,83 3,39 2,92 

Германски јазик (II странски јазик) 2,50 3,63 2,50 3,50 

Информатика 3,69    

Историја 3,38    

Историја на Македонија  2,94   

Математика 2,77 3,18   

Основи на угостителството 3,69    

Основи на туризмот 3,46    

Туристичка географија 3,00    

Хигиена 4,54    

Спорт и спортски активности 3,69 3,70 4,42 3,19 

Музичка култура 4,54    

Ликовна уметност 3,61    

Угостителско послужување  3,82 3,35 2,76 

Готварство  3,23 3,42 2,76 

Економија на туризмот  2,47   

Културно-историско наследство   3,19  

Деловна комуникација 3,77    

Практична настава  3,91 4,34 3,24 

Култура на однесување 3,13    
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Информациони системи во 
угостителството и туризмот 

 4,58   

Граѓанско образование 3,92   2,29 

Храна и пијалоци  3,94   

Бизнис   2,46 2,48 

Маркетинг   3,00  

Психологија    2,95 

Изборни предмети 

Англиски јазик (II странски јазик)     

Француски јазик (II странски јазик)     

Германски јазик (II странски јазик)     

Математика   3,03 2,71 
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КЕЛНЕР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I година II година III година 

Македонски јазик  2,00 2,00 

Англиски (I странски) јазик  2,00 2,50 

Француски (II странски) јазик  2,00 2,17 

Германски (II странски) јазик  2,00 2,17 

Спорт и спортски активности  2,00 3,22 

Историја  2,00  

Математика  2,00 2,22 

Географија   2,00  

Биологија    

Хигиена и екологија    

Основи на угостителство и 
туризам 

   

Ликовна уметност    

Храна и пијлоци  2,50  

Основи на готварството   2,83 

Психологија и комуникација   2,11 

Информатика    

 Угостителско послужување  2,50 3,28 

Практична настава  2,50 2,34 
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ГОТВАЧ 
 

 I година II година III година 

Македонски јазик 2,53 2,67 2,65 

Англиски јазик 3,25 3,04 2,98 

Спорт и спортски активности 4,51 2,66 4,04 

Историја 2,77 2,14  

Математика 2,59 2,43 3,23 

Географија  2,42  

Биологија 3,08   

Хигиена и екологија 4,38   

Основи на угостителство и 
туризам 

3,72   

Ликовна уметност 3,75   

Храна и пијалоци  2,75  

Готварство 3,68 3,33 3,82 

Психологија и комуникација   2,90 

Основи на послужувањето   3,50 

Информатика 2,79   

Практична настава 3,17 3,13 3,91 

Декорација во готварството   3,39 
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СЛАТКАР 

 
 

 I година II година III година 

Македонски јазик и литература 2,53 3,00 1,85 

Англиски јазик 2,46 2,67 2,85 

Математика 2,33 2,00 2,77 

Историја 2,66 2,33  

Биологија 2,40   

Информатика 2,91   

Хигиена и екологија 3,40   

Основи на угостителското и 
туристичкото работење 

3,20   

Ликовна уметност 3,33   

Слаткарство 2,53 3,33 3,23 

Практична настава 3,30 4,00 3,31 

Спорт и спортски активности 3,80 2,67 3,54 

Географија  2,44  

Храна и пијалоци  3,11  

Декорација во слаткарството   2,85 

Основи на послужувањето   3,31 

Психологија и комуникација   2,92 

 
 
 

ПЕКАР 
 

Задолжителни предмети 
I 
година 

II 
година 

III 
година 

Македонски јазик и литература   2,00 2,36 

Англиски јазик   2,00 2,27 

Историја    2,00   

Спорт и спортски активности   2,00 3,00 

Технологија на пекарски производи   2,00 2,55 

Практична настава   2,50 3,27 

Процесна техника   2,00   

Микробиологија на храна   2,00   

Претприемништво     2,27 

Математика   2,00 2,64 
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3.5. Извештај за државна матура и завршен испит  

Пријавени ученици за Државна матура-декември 2020 
 

 Редовни Вонредни Вкупно 

Број на ученици 45 29 74 

  
Јунска сесија 
 

Предмет 
Пријавени 
ученици 

Се јавиле 
Ученици кои 

положиле 
Ученици кои  
не положиле 

Македонски 
јазик и 
литература 

74 57 44 13 

Англиски јазик 74 57 29 28 

Интерни испити 72 57 56 1 

Проектна 
задача 

72 72 72 / 

 
Августовска сесија 
 

Предмет 
Пријавени 
ученици 

Се јавиле 
Ученици кои 

положиле 
Ученици кои  
не положиле 

Македонски 
јазик и 
литература 

20 13 8 5 

Англиски јазик 33 27 8 19 

Интерни испити 8 6 5 1 

Проектна 
задача 

/ / / / 

 
 
Завршен испит за четиригодишно образование  
 

 Редовни Вонредни Вкупно 

Број на ученици 8 24 32 

 
 
Број на ученици кои пријавиле завршен испит, ученици кои се јавиле на полагање, 
ученици кои положиле и ученици кои не положиле во двата испитни рока: 
 

Предмет 
Пријавени 
ученици 

Не се јавиле 
Ученици кои 

положиле 
Ученици кои  
не положиле 

Македонски 
јазик и 
литература 

32 3 29 3 

Интерни испити 31 3 28 3 

Проектна задача 31 3 28 3 
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Завршен испит за тригодишно образование  
 

 Редовни Вонредни Вкупно 

Број на ученици 98 3 101 

 
Број на ученици кои пријавиле завршен испит, ученици кои се јавиле на полагање, 
ученици кои положиле и ученици кои не положиле во двата испитни рока: 
 

Предмет 
Пријавени 
ученици 

Не се јавиле 
Ученици кои 

положиле 
Ученици кои  
не положиле 

Македонски 
јазик и 
литература 

101 3 98 3 

Практичен испит 101 2 99 2 

 
 

ЗАКЛУЧОК 

Наставничкиот  совет на својата седница одржана по повод разгледување и 
усвојување на овој извештај изврши анализа на успехот, редовноста и поведението 
и констатира дека успехот што е постигнат е нешто повисок од претходните години. 
Успехот е соодветен земајки ги предвид околностите  во кои се одвиваше  он-лајн 
наставата. Од успехот, редовноста и поведението не можеме да бидеме целосно 
задоволни, како од објективни, така и од субјективни фактори: 

 

• нов начин на работа преку националната платформа за учење/учење од 
далечина 

• немање соодветна ИКТ опрема кај дел од учениците 

• пасивен пристап кон наставата на голем број на ученици 

• оптовареност на учениците со повеќе наставни содржини, 

• слаби предзнаења и слаб успех од основното образование, 

• изостанување од он-лајн часови кај дел од учениците поради 
незаинтересираност и неспремност за настава, 

• користење на несоодветни методи и техники со ученици од страна на 
одредени наставници, 

• недоволна соработка на одредени наставници и класни раководители со 
педагошко-психолошката служба и со директорот, 

• меѓусебна слаба соработка помеѓу одредени наставници и одредени 
активи, 

• голем број на изостанувања претежно оправдуванини од поедини 
родители, 

• потешкотии при адаптација и восприемање на нови содржини и нивна 
примена, 

• несоработка на поголем број родители со училиштето, 

• тешкотии кај учениците и нивните родители произлезени од материјална, 
финансиска, мотивирачка и друга природа за да се одговори на 
современите промени и потреби поврзани со воспитно - образовниот 
процес, 

• немање континуитет во учење кај дел од учениците, 

• низок степен на воспитна компонента од семејството, 

• опаднати вистинските вредности на општеството, 
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• се поголемо социјално изолирање на учениците и повлекување во себе 
поради новиот начин на живеење наметнат од Пандемијата со Ковид-19. 

• присутност на анксиозност, нетолеранција и  зголемен наплив на агресија 
кај некои учениците 

• редовното школување го напуштиле вкупно 11 ученици   
 

Година на 
образование 

запишани 
ученици  во 

учебната 
2020 година 

ученици 
префрлени 

во 
др.училишта 

(со 
преведнца) 

ученици кои 
самоволно 
напуштиле 

ученици на 
кои им 

престанал 
статусот на 

редовни 
ученици (25 

дена) 

ученици 
кои се 

отстранети 
од 

училиштет
о 

ученици 
запишани 
вонредно 

Прва година 124 / 2           / / / 

Втора година 119 1 1 2 1 1 

Трета година 155 / / 1 / 1 
Четврта 
година 52 / / / / 2 
ВКУПНО 450 1 3 3 / 4 

 Учебната година ја повторуваа вкупно 7 ученици. 
 
Во текот на годината беа превземани повеќе мерки: 
 

• посета на часови од директорот и стручната служба; 

• континуирана подготовка за наставен час; 

• стручно усовршување на вработените; 

• состаноци со родителите и предметните наставници и класните 
раководители; 

• изречени  педагошки мерки; 

• индивидуална и  групна  работа - советување на  психологот  и  педагогот  
со учениците , родителите и нивната соработка со наставниот кадар; 

• индивидуална работа со послабите ученици и друго (дополнителни 
часови); 

• анкета за учениците за проблеми со кои се среќаваат во текот на 
наставата и состојбата на стрес кај учениците. 

• континуирана обука на наставниот кадар за потребите за он-лајн настава. 
 
За подобрување на воспитно-образовната компонента, во наредната учебна 

година да се превземат следните активности: 
 

• да се зајакне советувањето на родителите и учениците, 

• навремено изрекување на педагошките мерки и доследност при 
изрекувањето, 

• поголема соработка на наставниците од стручни активи, 

• поголема и навремена соработка на наставниот кадар со педагошко-
психолошката служба, 

• работа во групи, работа во парови, можност за примена на знаење за 
давање можност за размислување, поставување прашања од повисок  
ранг и др.; 

• примена на методи кои ќе предизвикаат активности од страна на ученикот 
и наставникот со цел развивање на критичко мислење; 

• консултации од методско-педагошко-психолошката подготовка на 
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наставниците, 

• унапредување на педагошката работа на училиштето, 

• систематско следење на изостаноците на учениците со превземање 
навремени мерки за нивно намалување, 

• воведување нагледен час од истакнати колеги од соодветни активи, 

• повеќе активности за зголемување на културата на  учениците во и надвор 
од училиштето, 

• мотивирање на учениците и пофалување на подобрите; 

• поголемо ангажирање на учениците во воннаставни активности, 

• следење на часовите од директорот и стручните соработници, 

• поголема контрола на образовно-работната практика на учениците, 
разгледување на состојбите и преземање мерки за разрешување на 
проблемите, 

• најмалку една средба месечно на родители со предметните наставници, 

• зголемување на дополнителни часови по некои предмети, 

• поголема грижа за заштита на инвентарот и училишниот имот со 
зголемување на индивидуалното ангажирање на предметните наставници, 

• навремено пријување на евентуалните штети во кабинетите, 

• меѓусебна соработка на сите субјекти и вработени во училиштето. 
 

4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА                                                            
 

Редовна настава по сите предмети (теоретска и практична) 

- Планираните наставни содржини по теоретскита предмети оваа учебна  година беа 
реализирани според скратена наставна програма за 2020/21 год. 
- Планираните наставни содржини по практичните предмети беа реализирани со 
физичко присуство и почитување на пропишаните протоколи за заштита од Ковид-
19. 
- Образовно-работната практика се остваруваше за учениците од II, III и IV година во 
угостителски објекти, преку вежби во кабинетите и изведување практична настава во 
производната работилница во училиштето.  
- Практичната настава на учениците според претходно составен распоред беше 
изведувана во повеќе  угостителски објекти во Град Скопје и тоа во: хотел Белви, 
ресторани: Ден и Ноќ, Домини, Скопски Мерак, Рим Париз, Ресторан 14, ресторан 
при Полициска Академија, пицерија Пелистер, слаткарници: Сахара, Рафаело, 
Кувертира и Шарлота. 
- Оваа година е намален бројот на угостителските објекти во кои работеа ученицте  
поради состојбата со Пандемијата, особерно неработењето на туристичките 
агенции.  

 
Заштита и унапредување на здравјето 
  

Поради специфичноста на струката, перманентно се води грижа за заштита и 
унапредување на здравјето на вработените и учениците преку: 
-Превенција и едукација на учениците за заштита од вирусот Ковид-19 
-превенција и едукација за заштита на менталното здравје во услови на пандемија 
од Ковид-19 преку работилници и едукативен материјал 
-санитарни прегледи  на ученици и наставници  (07.10-29.10.2021) 
-на класните часови се обработуваат теми за физичко здравје, здрава исхрана, 
важноста на физичка активност како и унапредување на социо-емоционално здравје.  
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-систематски прегледи на вработените 
 
 

Додатна и дополнителна настава 

• Дополнителната и додатната настава беа планирани во годишната 
програма и истите беа одржувани според законските прописи со истакнат 
распоред за кој беа запозанти учениците и родителите 

 
Реализирани проекти според интересот на учениците и програмите за 
работа кои се составен дел на училишната Годишна програма 
 

• Континуирано низ годината се реализираат содржини од проекти: 
 
-“Меѓуетничка интеграција во Образованието” 
- “Креирање безбедни училишни политики“ 
- „ПИСА подготовки и тестирање“ 
- „Подршка на кариерниот развој на учениците“ 
-„Активности во соработка со Црвен крст“ 

 - Соработка со Универзитетите и факултетите од земјата и нивно 
презентирање пред учениците од завршните години во организација на Град Скопје 
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5. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА             

 
• Реализирани слободни ученички активности* 

 

Учество во Проекти Учесници: Наставници и ученици 
 
 

Дата на 
реализација 

Учество на учениците во 
проект „Средношколци 
за претприемнички 
вештини“ во 
организација на Џуниор 
Ачивмент Македонија, a 
во соработка со 
Шпаркасе банка и Бизнис 
Академија Смилевски 
Скопје. 
Тема: „Зелен бизнис, 
зелен кредит“ 

Наставник-ментор: Лимонка 
Арминовска 
Ученици: 
Георги Крстевски 
Павлина Стојановска 
Александар јовчески 
Бојан стојановски 
Христијан радовиќ 
Давид огњановски 
Дејан Илиев 
 

25.11-9.12.2020 

Литературен конкурс 
Фондација Кљусев ;-
Литературен конкурс  
 
 
 
 

Наставник-ментор: Маја 
Цветковска 
Ученик: Саве Ристовски II-7 
Наставник-ментор:Анета Арпаши 
Ученици:  
1.Бојан Костадиновски IV-2 
2.Александар Христовски IV-3 
3.Милва Саравинова IV-3 

19.11.2020 -
17.11.2020 
 
 
 

Учество во обуки, 
подготовки на ученици и 
други активности за 
ПИСА тестирање 2021 
 
 
 
 
ПИСА тестирање 
(ученици од I 1 и  I 2) 

Наставници: 
Маја Цветковска 
Жаклина А. Костадиновски 
Снежана Ќосева 
Елена Ѓорѓиева 
Елена Стефановска  
(ученици од прва година)  
 
Маја Цветковска 

 
15.9.2020 
29.10.2020 
17.11.2020 
17.11.2020 –  
 
 
 
10.6.2021 

Проект за Меѓуетничка 
интеграција во 
образование  
Потпишан меморандум за 
соработка на проектот „ 
со СУГС ,,Панче 
Караѓозов“ за 2020/21 год. 
 

,,Традиционална кујна,, 

,,Учиме за нутриционизам 

и диететика, 

готвиме балансирана и 

здрава храна,,- 2 часа 

Одбележување на 

Координатор:  
Викторија Арсовски 
Наставници: 
Горан Гроздановски 
Елена Ѓорѓиева 
Кире Крушаровски 
СашоАнтониев 
Маја Цветковска 
Дејан Георгиевски 
 
 
 
 
 
 

 
29.11.2020 
 
 
 
 
 
 
12.2.2021 год. 
 
 
11.3.2021 год 
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заеднички датуми: 

- Велигден 

- Ерделези 

- Рамазан Бајрам 

Литературно изразување 
преку пишување на есеј 
на зададена тема на 
повеќе јазици 
(македонски, албански и 
ромски јазик) 

 
 
 
 
 
Маја Цветковска 

29.4.2021 год. 

5.5.2021 год. 

12.5.2021 год 
 
 
11.2020-5.2021 
 

 

 

 

Проект „Училишен 
Форум театар„ 
 учество на обуки, 
отворен форум театар, 
средби, евалуација на 
проектот и др. 

Елена Домика 
Сафета Цуцак 
Марија Јанакиевска 

 
9-10.09.2020 
 
25.9.2020 
 

Проект „Безбеден Град“ 
Учество на Он-лине 
работна средба во 
организација на 
Одделение за превенција 
при СВР Скопје и Град 
Скопје 

Сафета Цуцак 17.11.2020 

Образование за 
вработување на 
РСМакедонија – 
СУГС“ Лазар Танев“-
Скопје и  Центар за 
образование на возрасни  
Стандард за валидација 
на квалификација –
Келнер 

Надица Илиевска 
Лимонка Арминовска 
Марија Јанакиевска 
 

мај и јуни 2021 

Проект „Зборувам на 
јазикот на мојот другар“ 
-курс по Албански јазик 
 
организиран од град 
Скопје 

Горан Гроздановски  
Катица Ристаќовска Стојановска  
Анета Арпаши   
Лимонка Арминовска 
Тони Милевски 
Кире Крушаровски 
Анета Реџепагиќ 
Горан Тасевски  
Викторија Арсовски 

4.2.2021-

22.4.2021 

Креирање безбедни 
училишни средини 
Примена на механизми и 
протоколиза работа и 
промоција на позитивен 
вредносен систем-Град 
Скопје 

Сафета Цуцак 
Елена Домика 

10.6.2021 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                        Средно училиште на Град Скопје „Лазар Танев“ – Скопје, Годишен извештај за работа на училиштето во учебната 2020/21 година 38 

Континуирани активности 
за донирање на парични 
средства во хуманитарни 
цели 

Вработени во училиште ноември, 
декември 

 
 

• Соработка и посета на институциите на државата и приватни субјекти 
 

Соработката на училиштето се остваруваше со: 
Социјални патрнери и установи од струката: Министерството за образование и 
наука Бирото  за развој на образованието, Центар за средно стручно 
образование,  Државен просветен инспекторат, Градот Скопје, други средни 
училишта и сл. Голем број угостителско-туристички објекти во Град Скопје и 
тоа: хотел Белви, ресторани: Ден и Ноќ, Домини, Скопски Мерак, Рим Париз, 
Ресторан 14, ресторан при Полициска Академија, пицерија Пелистер, 
слаткарници: Сахара, Рафаело, Кувертира и Шарлота. Исто така 
соработувано е и со повеќе општини, разни невладини организации, физички 
лица и многу други. 
 

Оваа учебна година беше реализирана следната меѓународна соработка: 
 

- Учество на онлајн обука-6 мастер класови во рамки на  проектот: " Откријте ја 
Италија преку кулинарската традиција" во соработка со Италијанската 
амбасада и Факултетот за Гастрономија „ALMA- Scuola di cucina- Italia“ 
- Учество на он-лајн генерално собрание на АЕХТ, како национални 
претставници 

 
 

• Учество на натпревари, хуманитарни акции и сл. 
 

Постигањата на учениците се следи и оценува и преку учество на разни 
натпревари, ревии, настапи 

Натпревари/освоени 
места 

Ментори ученици временски 
период 

Литературен конкурс 
Фондација Кљусев ;-
Литературен конкурс  
 
 
 
   
 
 
 
 

Наставник-ментор: 
Маја Цветковска 
 
 Анета Арпаши 
 

Ученик: Саве 
Ристовски II-7 
 
Ученици:  
Бојан 
Костадиновски IV-2 
Александар 
Христовски IV-3 
Милва Саравинова 
IV-3  
 

19.11.2020 – 
 
 
17.11.2020 

Натпревар по 
Географија 
 

 
Општинскиот 

Антониев Сашо Ученикот Kалин 
Порјазовски I2 
освои: 
 
Прво место 

 
 
 
 
19.3.2021 
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• општествено корисна работа и хуманитарни акции се реализираа преку: 
- уредување и средување на училишниот двор и одржување на просториите за 

Практична настава, 
      - собирање на облека, средства за лична хигиена и парични средства преку 
секцијата на Црвен крст 
 

 

6. РАБОТА НА УПРАВНИТЕ  И СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА               
 
6.1. Училишен одбор 

натпревар по 
географија 

Регионален натпревар 
по географија 
Државен натпревар по 
географија 

 

 
Второ место 
 
Прво место на 
државен натпревар 

 
17.4.2021 
 
7.5.2021 

Државен натпревар за 
млади истражувачи на 
Македонија-Наука на 
млади-  
Гастрономија  
 

Лимонка Арминовска Никола Мишовски 
од II-6 ( второ 
место) 

13.5.2021 

MOS и ACA 
натпревари 

Валентина Богоеска-
Ивановска 
 
 

Алем Потурак, 
Никола Мирковски, 
Марко Антонио 
Тодоров и 
Велика Станоевска 

мај 2021 

Meѓународен 
литературен конкурс 
на тема ,,The Unheard 
Stories of Conflict: 
Stories from Around the 
World “, ученик  
 
2. Литературен 
конкурс на тема ,,Што 
ме движи кога сè 
стои?“ 
 

Маја Цветковска Саве Ристовски II7 -
пофалница  
 
 
 
 
Сеада Шуман II – 5 - 
благодарница 

19.3.2021 – 
3.5.2021 
 
 
 
 
25.4.2021 – 
25.5.2021 
 

ELTAM -Натпревар по 
Англиски јазик 
 
Општинскиот 
натпревар  
 
Регионален натпревар  
 
Државен натпревар  

Лидија Андонова Никола Мирковски  
 
 
Трето место 
 
Трето место 
 
Учество 

 

 

20.3.2021 
 
17.4.2021 
 
8.5.2021 
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Ова учебна година Училишниот Одбор одржаа 9 седници на кои најбитни 
прашања се однесуваа на: 

   -усвојување на годишниот извештај на училиштето за 2019/2020 год, 
-усвојување на годишната програма на училиштето за учебната 
2020/2021год 
-усвојување на предлог промена на планот за јавни набавки за 2020 година 
-разгледување и усвојување на финансовиот план за 2021, 
-формирани се пописни комисии за попис за 2020 година 
-донесување на предлог кандидати за вработување на определено време 
-Усвојување на благајнички максимум за 2021 год. 
-Усвојување на завршни сметки 
-Констатација на неотповиклива оставка на член на Училишниот одбор 
-Предлог на кандидати за вработување на определено време  

   -усвојување на годишниот извештај на училиштето за 2020/2021 год, 
  -усвојување на годишната програма на училиштето за учебната 2021/2022год 

 

6.2. Совет на родители  

Оваа учебна година Совет на родители одржа 2 седници на кои најбитни 
прашања се однесуваа на: 

- разгледување на годишниот извештај од предходната учебна година, 
- разгледување на годишната програма на училиштето, 
- избор на фото студио за сликање на учениците за табло 

 

6.3. Наставнички совет на училиштето  

Оваа учебна година се одржаа 22 седници и најголемиот број на разгледани 
прашања се однесуваа на : 

- усвојување на годишната програма и годишен извештај на училиште 
- поттешкотии и предизвици за реализација на настава со учење од 

далечина 
- успехот, редовноста, педагошките мерки, подобрување на истите, 
- молби и барања од ученици, 
- информации за учебници, возни билети за ученици, санитарни прегледи и 

др. 
- мислења за приправници-наставници, 
- распределба на активности на ученици и наставници, 
- укажувањата од инспекциските увиди, 
- работа во дневниците на паралелка и е- дневник, 
- заштита на компјутерската опрема, 
- безбедностите мерки во училиштето, 
- информации за проекти во училиштето, 
- усвојување на извештаи од работата на училиштето, 
- извештај од уписите, 
- извештај за поправни, завршни испити и испити на година 
- извештаи за државна матура 
- разгледување на годишниот успех, редовност и дисциплина 

-тековни прашања од секојдневниот живот на училиштето 

6.4. Стручни активи 

 Во текот на учебната година стручните активи се состануваа по прашањата во 
рамките на активот 
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7. ЕКСКУРЗИИ                                                                                                                         

 
 
Оваа година поради состојбата со Пандемијата од Ковид-19 немаше организирано 
екскурзии на ученици ниту поголеми собири на наставниците и учениците. 
 

8. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ                                                                                         

 
Училиштето се фининсира од повеќе извори и тоа: 

- од буџетот на Град Скопје и РМ,  
- преку разни донации преку сопствени приходи остварени со продажба на 

сопствени производи од храна произведени во нашето училиште,  
- од давање на кетеринг и угостителски услуги за разни нарачатели,  
- од приходи остварени од изнајмување на спортска сала и други 

простории 
- од изведени вонредни испити. 

 
Остварените средства по овие основи се користат за осовременување на наставата, 
за тековно одржување на опремата и инвентарот во кабинетите по практична 
настава, производната работилница и во другите делови во  училиштето, за развој 
на практичната настава, како и доопремување на училниците со ИТ опрема.  
 
9. СОРАБОТКА СО МЕДИУМИ                                                                                           

 
 
Соработка со медиуми и други субјекти за промоција на училиштето 

 
Оваа учебна година беа реализирани он-лајн презентации на нашето 

училиште во 26 основни училишта и исптратен промотивен материјал во 6 основни 
училишта. На 3.6.2021 Беше одржан и Отворен ден на училиштето за 
деветтооделенците на кој присуствуваа наставници и ученици од повеќе основни 
училишта. На отворениот ден освен што се запознаа со струките и профилите што ги 
нуди училиштето Лазар Танев, можеа да дегустираат јадења подготвени од нашите 
ученици. 
На настанот присуствуваа МТВ и Сител телевизија и емисиите беа емитувани за 
пошироката јавност. 
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Прилози од весници, списанија, портали и други средства за јавно 
информирање  

 
- училиштето има сопствена веб-страна http://www.lazartanev.edu.mk/, на која се 
објавуваат важни настани и информации за ученицит, родителите, вонредните 
ученици 
- училиштето има и Фејсбук страна и Инстаграм профил, на кои исто така се 
објавуваат важни новости и информации 
-  училиштето има свој печатен информативен матерјал (плакат и флаер ) 

наменет за промоција и информирање на учениците од основното 
образование, нивните родители и пошироката јавност. 

 
 
 
10. ДАТУМ  НА  ИЗРАБОТКА  И  НОСИТЕЛИ  НА  ИЗРАБОТКАТА   ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ  ЗА  РАБОТАТА  НА  УЧИЛИШТЕТО                                                            
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