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1. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО



Име на училиштето
Средно училиште на Град Скопје “Лазар Танев” - Скопје
Адреса на училиштето
улица “Стрезово” 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 угостителскотуристичката 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, хотелскотуристички 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 13Ноемвриска 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:
-

6

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 17.55 часот целосно со
физичко присуство согласно Протоколот за постапување на средните
училишта во РС Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес
со физичко присуство на учениците во учебната 2021/22 година испратен од
МОН.
3.1. Материјално-техничка подготовка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обезбедена целосна интернет покриеност на училиштето
опремени 24 училници со лаптопи и интернет конекција,
набавени 2 нови десктоп компјутери и 1 десктоп компјутер беше сервисиран
поставени 4 безконтактни 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 сите канцеларии, училници, влезни врати на
училиштето
хортикултурно уредување на дворот
поправка на дел од инсталацијата за парно во училиштето
поплочени со бекатонки двата приоди кон училиштето
молерисувани сите внатрешните ѕидови во училиштето
реновирани санитарните јазли во двата ходника
набавен инвентар од инокс, наменет за практична настава, набавен ситен
инвентар за кабинетите по практична настава и производната работилница,
обезбедено е осигурување на имотот на училиштето
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________

Средно училиште на Град Скопје „Лазар Танев“ – Скопје, Годишен извештај за работа на училиштето во учебната 2021/22 година

7

3.2. Организација на наставниот процес
Беа оформени 24 паралелки:
• Угостителско – туристичка струка
- Тригодишно образование (келнер, готвач, слаткар) 12 паралелки
- Четиригодишно образование (хотелско-туристички техничар, техничар за
анимации и настани и угостителски техничар) 10 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,
библиотекар,
референт за вонредни ученици
административно-технички персонал
обезбедување

Распределба на часовите, класовите, наставниот кадар
ред.
бр.

8

предмет/и

класови
(часови неделно)

бр. на
часови

1

Жаклина
А.Костадиновски

македонски јазик (МАК)

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

21

2

Мариче
Г.Аврамовска

македонски јазик (МАК)

III-4,5,6,8 (3)
IV-1,2,3 (3)

21

македонски јазик (МАК)

II-1,2 (3)
III-7 (3)

9

македонски јазик (МАК)

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

англиски јазик (АНГ)

I-2,3,4,5,6,7 (2)
II-1,2 (2)
IV-1,3 (2)
III-1,2,3,4,5,6,7,8
(2)
I-1 (2) II-3 (2)
II-4,5,6 (2)
IV-2 (3)

име и презиме

3

Маја Цветковска

4

Сања Ј.
Црцаревска

5

Анета М.Јованова

6

Лидија Андонова

7

Фросина Д.Гошева

англиски јазик (АНГ)

англиски јазик (АНГ)
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21

20

20

9

8

германски јазик (ГЕР)

I-1,2,3 (2)
II-1,2 (2) III-2,3,4
(2) IV-1,2 (2)

француски јазик (ФРА)

I-1,2,3 (2)
III-1,2,3,4 (2)
IV-1,2,3 (2)

француски јазик (ФРА)

II-1,2 (2)

француски јазик
лекторски (ФРл)
историја (ИСТ)
граѓанско образование
(ГрО)
содржини програмирани
од училиштето (СПУ)

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

12

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

20

историја (ИСТ) граѓанско
образование (ГрО)

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

содржини програмирани
од училиштето (СПУ)

III-1,3 (2)

спорт и спортски
активности (СПО)

I-1,2,3 II-1 (2)
III-2,3,8
IV-2,3 (2)

Горан Тасевски

спорт и спортски
активности (СПО)

I-4,5,6,7 II-2,3 III-7

Дејан Георгиевски

спорт и спортски
активности (СПО)

II-4,5,6 III-1,4,5,6
IV-1 (2)

ликовна уметност (ЛИК))

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

Наталија
Јадровска

9

Тони Милевски

10

Јулијана Јозиќ

11

Маја Штерјова

12

Александар
Јаневски

13

14

15

16

Методија
Зврцинов

Сузана
Синадиновска

17

Маја Стефановска

18

Милан Кацарски

19

Јагода Танушоска

културно-историско
наследство (КиН)
содржини програмирани
од училиштето (СПУ)
музичка уметност (МУЗ)
математика (МАТ)

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

20

4

20

20

20

20

20

3

20

9

20

Снежана Ќосева

21

Елена Ѓорѓиева

22

Валентина
Б.Ивановска

23

Катица
Р.Стојановска

24

Билјана
Чадиновска

25

Елена
Методиевска

26

27

28

29

Сашо Антониев

Крстина Влахова

Марија
Јанакиевска

Маја Тодоровска

30

Ристо Мегленов

31

Емилија
Тодоровиќ

10

математика (МАТ)

II-1,2 (3) III1,2,3,4,5,6,8 (2)

математика (МАТ)

II-4,5 (2)

информатика (ИНФ)

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

математика
информатика (ИНФ)
хигиена и екологија (ХиЕ)
биологија (БИО)

4

21

6

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

хемија

I-7 (2)

географија (ГЕО)
тур.дест.(ТуД)
содржини програмирани
од училиштето (СПУ)
економија на туризмот
(ЕкТ)
претп.(ПРЕ)
претп.инов.(ПрИ)
бизнис (БИЗ)
марк.тур.(МкТ)
содржини програмирани
од училиштето (СПУ)
психологија на
туризмот(ПсТ)
психологија(ПСИ)
психологија и
комуникации (ПсК)
деловна комуникација
(ДеК)

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

пр.настава кел. (ПнК)
угостителско
послужување (УгП)
основи на туризам (ОсТ)
аним. во туризам (АнТ)
агенциско работење
(АгР)
менаџмент на настани

20

22

2

20

I-1,2 (2)
II-1,2 (2) III-8 (2)
IV-1,2 (2)
IV-3 (2)

20

III-1,2,3 (2)
II-1 (2)
III-1,2,3 (2)
16
III-4,5,6,7 (2)
IV-2 (2)
I-1,2 (2)
I-3(8) II-2(4) III-2(4)
IV-2
(2+2)+2(2+2*2*0.8)

II-1 (4)
III-1,3 (1+3) IV-1,3
(1+3)
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20

20

алтернативни форми во
туризмот (АфТ)

32

33

34

Надица Илиевска

Антонио Данев

Кире Крушаровски

хотелско работење (ХоР)
аним. во туризмот и
угостителството (АТУ)
готварство (ГОТ)

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

22

учење преку работа-хтт
(УрХ)
информатички системи
во угос. и туриз. (ИнС)
контрола
основи на туризам (ОсТ)
учење преку работа-хтт
(УрХ)
контрола
пр.настава-уг.тех. (ПнУ)
пр.настава кел. (ПнК)

III-1,3 (4*0.6) IV1,3
(6*0.6)
II-1,2 (2+2)

23

готварство (ГОТ)
35

Небојша Вуковиќ
практична настава готвач
(ПнГ)

36

Миле Пешевски

37

Лимонка
Арминовска

38

Влатко Ѓорѓиевски

39

Александар
Спироски

40

Викторија
Арсовски

III-1,3 (2)

практична наставаготвач
(ПнГ)
практична
наставаслаткар (ПнС)
контрола
контрола
практична настава готвач
(ПнГ)
практична настава готвач
(ПнГ)
контрола
Основи на гот. (ОсГ)
декорац. во слат.(ДеС)
слат. (СЛА) усл.хр.пиј.
(УХП) манифе. тур. (МаТ)
алтер. форми на туриз.
(АфТ)

II-6
I-1,2 (3)
II-6
III-2(6*0.6) IV2(6*0.6) III-4к
II-2(2гр) III-2(2гр)
(2+2*2*0.8)
III-7 (2)

23

20

III-7(2гр) (6*0.8)

I-5,6 (8*0.8) II-6
(2гр) (6*0.8)
I-3 (8*0.8) II-3с
(6*0.8) III-8с (6*0.8)
III-4г (6*0.8)
II-3
III-4
II-4 2гр (6*0.8) II-5
(2гр) (6*0.8)
III-6 2гр (6*0.8)
III-5, II-4

I-3(3) II-3с(3) III-4 (2)
II-2(2+2) III-1 (2) III4(2) III-4 (2)
III-1 (2)
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20

21

23

23

20

11

41

декорации во готварство
(ДеГ)
готварство (ГОТ) осн. на
послужување (ОсП)

Билјана
Николовска

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

20

III-5,6,7 (2)
42

43

44

45

46

Зоран Николовски

Венко Миовски

Горан
Гроздановски

Соња Михајловска

Анета Реџепагиќ

основи на угост. и турист.
работeње (ОУТ)
готварство (ГОТ)
практична настава готвач
(ПнГ)
контрола
уг.посл.(УгП)
основи на угостителство
(ОсУ)
готварство (ГОТ)
хот.раб.(ХoР)
угостителско
послужување (УгП)
хр.пиј.готвач/слаткар
(ХПг/ХПс) хр.пиј.-ут (ХПу)
практична настава-пекар
(ПнП)
технологија на пекарски
производи (ТПП)
основи на прехранб. Тех.
практична настава-пекар
(ПнП)
контрола

I-3,4,5,6 (2)
I-4,5,6 (3) III-5,6 (2)
I-4 (8*0.8) III-5(2гр)
(6*0.8)
III-6

12

Надица Илиевска
Лидија Андонова
Венко Миовски
Влатко Ѓорѓиевски
Маја Цветковска
Александар Спировски
Миле Пешевски
Анета М.Јованова
Горан Тасевски
Лимонка Арминовска
Елена Ѓорѓиева
Соња Михајловска
Фросина Д.Гошева

III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
III-8
IV1
IV2
IV3

21

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

21

20

III-8 (8*0.8)
I-7 (2)
I-7 (2)
I-7 (6*0.8)
III-8 (4*0.8)
III-8, II-5

Раководители на паралелки:
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6

21

Методија Зврцинов
Наталија Јадровска
Сузана Синадиновска
Мариче Г.Аврамовска
Александар Јаневски
Сашо Антониев
Небојша Вуковиќ
Биљана Чадиновска
Јагода Танушоска
Маја Стефановска
Маја Штерјова
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Организација и реализација на работата
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

донесена и усвоена годишната програма за учебната 2021/22 година
направени сите подготовки во училиштето за заштита на здравјето на учениците
и наставниците согласно Протоколот за постапување на средните училишта во
Р.С. Макеонија за реализација на воспитно-образовен процес со физичко
присуство на учениците во учебната 2021/22 година донесен од МОН
сите наставници навремено ги доставија своите годишни програми, тематски и
дневни распределенија. Изготвена ИОП за ученици за кои имаше потреба.
навреме изготвен распоред на часови по предмети за наставниците и
паралелки,
направена распределба на класови по училници според упатствата од
Протоколот за заштита од Ковид-19
изготвена временска рамка за одржување на теоретска и практична настава
формирани паралелки според профили и странски јазици
направена распределба на ИКТ опрема според потребите на наставниците за
комбиниран наставен модел доколку има ученици кои следат настава од дома
распределба на класни раководства, слободните часови на училиштето по
одговорни наставници, поставени одговорни наставници по подрачја, стручни
активи и сл.
направена распределба на наставници за дежурства во училиштето за време на
одморите
на професорите и класните раководители почетници понудена помош во
водењето на педагошката документација
водена Педагошка евиденција во Е-дневникот и направен распоред за негово
печатење на крајот од секој месец според упатството од МОН
учениците добија распоред за професионалната пракса во угостителскотуристички 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 на располагање е ИКТ
опрема за наставниците за одржување он-лајн настава доколку има потреба.
наставната година за учениците започна на 1 септември, часовите редовно се
одржуваа со физичко присуство или преку Платформата за учење од далечина
за ученици кои беа во изолација, позитивни или ученици на кои им беше
одобрено од Наставнички совет следење настава од дома поради медицински
причини.
наставата во второто полугодие започна на 1 февруари поради продолжениот
зимски распуст на учениците поради Пандемија од Ковид 19. Исто така
наставата беше прилагодена согласно упатствата од МОН поради штрајкот во
образованието кој траеше од 11 април до 22 мај.
одржани се предвидените родителски средби преку МТимс платформата или со
физичко присуство.
наставниците на крајот на второто полугодие се изјаснија дека целосно ја имаат
реализирано наставна програма, сите ученици се оценети, следен е успехот и
поведението на учениците,
2 ученици се испратени на испит на година по сите предмети
4 ученици самоволно ги подигнаа документите
9 ученици префрлени во друго училиште со преведница
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________

Средно училиште на Град Скопје „Лазар Танев“ – Скопје, Годишен извештај за работа на училиштето во учебната 2021/22 година

13

•
•

2 ученици ученици им престанал статусот на редовни ученици
5 се запишани како вонредни ученици

•

наставата на крај на годината се реализираше со:
број на ученици
вкупно
м
ж
80
33
113
83
39
122
84
30
114
33
18
51
280
120
400

година
I
II
III
IV
вкупно
•

Запишани ученици по образовни профили во учебната 2021/2022година:
образовни профили со тригодишно траење
келнер
готвач
слаткар
вк. м
ж
вк. м
ж
вк. м
ж

пекар
вк. м

ж

I
II
III

0
5
13

0
5
12

0
0
1

вкупно

18

17

1

година

75
65
64
20
4

62
59
55
17
6

13
6
9

11
10
13

6
2
1

5
8
12

0
4
11

0
4
11

0
0
0

28

34

9

25

15

15

0

образовни профили со четиригодишно траење
техничар
хотелско-туристички угостителски
настани
техничар
техничар
анимации
вк.
м
ж
вк.
м
ж
вк.
м

година

за
и
ж

I
II
III
IV

18
10
30
32

7
2
16
21

11
8
14
11

13
18
27
23

10
13
22
20

3
5
5
3

5
13

2
10

3
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
1. Маја Стефановска

14

Област
Урбана култура во IV-2
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Содржини програмирани од училиштето:
Наставник
1. Методија Зврцинов
2. Александар Јаневски
3.
4.
5.
6.

•

Александар Јаневски
Маја Стефановска
Крстина Влахова
Сашо Антониев

Област
Културен туризам во III-1 и III-3
Културен туризам во Р. С. Македонија
во III-2
Учење на работно место во IV-1 и IV-3
Планирање на кариера во II-2
Планирање на кариера во II-1
Туристичка географија во I-1 и I-2

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.

Ученички стандард
•

Оваа учебна година 103 ученици од I год добија бесплатни ученички возни
билети, 4 ученици користат превоз од Куманово.
На учениците им беа обезбедени бесплатни учебници по одредени предмети.
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 2021/22 беа реализирани 28 индивидуални советувања со
родители на ученици кои нередовно ја посетуваат наставата, имаат слаб успех
или несоодветно се однесуваат во училиштето. Со неколку родители се одржаа
по две советодавни средби. Одржано е и Он-лајн советување на кое
присуствуваа 13 родители.
Година на
изучување
I
II
III
IV

Број на повикани родители на
советување
13
8
5
2

•

Со индивидуални советувања беа опфатени 32 ученици.

•

Едукативни работилници беа одржани во повеќе класови и тоа на тема:
„Превенција и борба против трговија со луѓе и деца“ и „Штетни последици од
пушење на цигари“
Беше поделен едукативен материјал на учениците од проектите за
Превенција и борба против трговија со луѓе и Сајбер безбедност

•
•

Посета на класни часови и разговор со учениците на тема:
-кодекс на однесување, изрекување на педагошки мерки и соработка со
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________

Средно училиште на Град Скопје „Лазар Танев“ – Скопје, Годишен извештај за работа на училиштето во учебната 2021/22 година

15

•

стручни служби
-создавање пријатна атмосфера за работа, помош и меѓусебно помагање,
-ментално здравје во услови на Пандемија од Ковид-19,
- Тешкотии и бариери во следење и учење на наставниот материјал,
изнаоѓање соодветни методи за оценување според потребите на ученикот.
Разговор и средби со претставници на Центри за социјална работа,
(старатели и згрижувачи на деца без родители или родителска грижа)

•

Беше поделен едукативен материјал на учениците од Проектот за Превенција
и борба против трговија со луѓе и за сајбер безбедност

•

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 наставни предмети предмети беа
реализирани согласно нмалениот фонд на часови од МОН со оглед на
продолжениот распуст на учениците поради пандемијата од Ковид-19 и
Генералниот штрајк на наставниците
• 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:
-08.09-Ден на независноста на РМакедонија
-11.10-Ден на народното востание
-23.10-Ден на Македонската Револуционерна Борба
-13.11-Патронен Празник
-20.11- Светски ден на Детето
-01-07.12 Недела на борба против ХИВ/СИДА
- 08.12-Св.Климент Охридски
17.03-Ден на крводарителството,
-21.03-Ден на екологија,
-07.04-Ден на здравјето,
-01.05-Ден на трудот,
-9 мај-Ден на Европа
24 мај-Ден на сесловенски просветители „Св. Кирил и Методиј“
• Континуирано се реализираат содржини од проекти :
-Учество во активности на проектот „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” МИО,
- Проект „Учиме на јазикот на нашиот пријател“, изучување на албански и
турски јазик
- Проект „Ученички иницијативи“ во организација на ЦСОО (Центар за
стручно образование и обука) и МЦГО (Македонски центар за граѓанско
образование).
- Проект-од Еразмус+ на Европска унија(HIP)mobility project) Junior Achevement
Macedonia, Bugarija, „Добијте квалификација на време!“
-Проект „Едукација за сеопфатно сексуално образование“ организирано од
16

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________

Средно училиште на Град Скопје „Лазар Танев“ – Скопје, Годишен извештај за работа на училиштето во учебната 2021/22 година

– ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување.
- Проект „Превенција и борба против Трговија со луѓе и деца“ од БРО
-Учество на учениците во повеќе истражувања: „Примена на пристапот
заснован на човекови права за време на КОВИД-19“ од Институт за човекови
права, „Застапеноста на говорот на омраза врз основа на род и пол во
средните училишта и како да се спречи?“- ЦИКП
-Активности во соработка со црвен крст “Биди херој во твоето училиште и
заедница” и одбележување на „ Недела за борба против срцеви заболувања,
ороекти на Црвен Крст на РСМ.
-Крводарителска акција на која учество земаа како наставниците така и
учениците
-Промовирање на училиштето во основните училишта и во локалната
заедница
•

Дополнителна и додатна настава реализираа поголем број наставници кои
уредно ги заведоа часовите во е-дневник.

Следење и вреднување на постигањата на учениците
• Учениците беа вреднувани според Препораките за оценување дадени од БРО
и ЦСОО презентирани на голем број обуки од страна на БРО и Едуино
семинарите.
• Континуирано учениците беа оценувани преку квизови и тестови со помош на
ИКТ алатките или класични тестови и писмени задачи, изработка на Проект
задачи и сл.
• За дел од учениците кои наставата поради здравствени причини ја следеа од
дома беше организирано оценување со физичко присуство.
•
• Според покажаните целокупни резултати за првенец на генерација од
четиригодишното образование е избран ученичката Христина Пцова од IV-2
клас, профил хотелско-туристички техничар, а од тригодишното
образование е избран ученикот Никола Мишовски од III-6 клас, профил
готвач.
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Евалуација на работата на наставникот
• директорот и педагошко-психолошката служба вршеше увид во реализација
на часовите и наставните подготовки на наставниците
• континуирано е вршен увид во водење на педагошката евиденција и
документација, методи и техники во наставата, е-дневник од страна на
педагошко-психолошка служба
• 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
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
1. Обука „Современи концепти на
средно образование –новата улога
на наставникот и новите стратегии
на поучување и учење“ од БРО
реализирана во три групи и во три
термина
2. Придобивки и предизвици од
реализација на онлајн наставата
Scientix Dig-Ed
3. Конференција
„School
business
alliance for the digital economy”
4. Информаривна сесија за проектот
Супер – Училишта,

Учесници:
Наставници, ученици
Сите
наставници
стручна служба

Валентина
Ивановска

Временски
период
и 25.8.2021
4.9.2021
25.9.2021

Богоеска- 06.10.2021

Елена Ѓорѓиева

13.10.2021

Сашо Антониев
18.10.2021
Елена Ѓорѓиева
Влатко Ѓоргиевски
20.10.2021
5. Превртена училница – концепт,
Валентина
Богоескастратегии и потребни ресурси за
Ивановска
спроведување
6. Конструкција на план за обуки на Јулијана Јозиќ
професори по француски јазикСофија CREFECO,Бугарија
во
соработка со МОН
7. Обука по прва помош за работни Елена Ѓорѓиева
организации
Сафета Цуцак

18

20-22.10. 2021

3.11.2021
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8. Kако да се воведат целите за
одржлив развој во наставата практични примери и активности ЕДУИНО

Валентина
Ивановска

Богоеска- 04.11.2021

Елена Ѓорѓиева
4.11.2021
Сафета Цуцак
Маја Цветковска
Антонио Данев
Биљана Чадиновска
9. Обука за безбедност при работа
Кире Крушаревски
Сашо Антониев
Јулијана Јозиќ
Анета Реџепагиќ
Влатко Ѓоргиевски
Валентина
Богоеска- 10.11.2021
10. Интердисциплинарен пристап во
Ивановска
наставата за климатските промени
11.Kако да се воведат целите за
одржлив развој во наставата практични примери и активностиЕДУИНО

Валентина
Ивановска

Богоеска- 04.11.2021

11. On-line обука за обучувачи на тема Сашо Антониев
Превенција и борба против
Сафета Цуцак
трговијата со деца
Елена Ѓорѓиева
Биљана Чадиновска
12. Обука за управување со проекти и Елена Ѓорѓиева
младинско учество за средни Сашо Антониев
училишта и граѓански организации,

19.11.2021

13. Активно учество на едукативен Сашо Антониев
вебинар
за
наставниците
и
професорите по географија;
Маја Цветковска
Сашо Антониев
Елена Ѓорѓиева
14. Техничка обука за Микрософт Тимс
Снежана Ќосева
Кире Крушаревски
Јулијана Јозиќ
15. Училишна клима и курикулум – Сашо Антониев
Градење на училишна клима и Валентина
Богоескакултура и сесија за Развој и Ивановска
воведување на слободни изборни
предмети
и
воннаставни
активности;
16. Серија работилници од мировен Сашо Антониев
корпус за професионален развој на Сафета Цуцак
наставници на тема:
Соња Михајловска
1. Настава насочена кон учениците
Валентина
Богоеска2. Менаџирање на наставниот час
Ивановска
3. Разбирање на различностите кај Елена Ѓорѓиева

29.11.2021
30.11.2021

22-24.11.2021

и

29.11-3.12.2021

01.12.2021

7.12.2021
14.12.2021
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учениците
4. Менаџирање на стресот за време на
пандемија
17. Мултидисциплинарна интеграција
низ пример од предметот историјa и
општество

18. Превенција на осипување (drop-out Лимонка Арминовска
prevention)на
ученици
од СафетаЦуцак
образовниот процес
Сашо Антониев
Валентина Б. Ивановска
19. Обука за модернизирано ИСУЧР Елена Ѓорѓиева
решение
20. Обука
за
спроведување
на Надица Илиевска
Програмата за ученички компании Лимонка Арминовска
на тема:,,Зелени бизниси,, - Џуниор
Ачивмент Македонија
21. Обука на тема “ Комуникациски Милан Кацарски
вештини
помеѓу
вработените,
учениците и родителите во
училиштето“
22. Оимпијада по Француски јазик, Јулијана Јозиќ
Ментор на национална Екипа
(20 држави од централна и источна
Европа , Азија и Африка)
23. Техничка обука за Microsoft
Маја Цветковска
Teams
Сашо Антониев
Кире Крушаровски
Елена Ѓорѓиева
24. Учество на онлајн настан:
Сашо Антониев
„Безбедноста во сообраќајот низ
призма на средношколците“

15.12.2021

25. Вело училишта и “Училиште за
одржлив развој“, во организација
на Еко Логик (вебинар)
26. Работилница 1: Разбирање на
различностите кај учениците
Работилница 2: Менаџирање
на стресот кај наставниците и
учениците за време на
пандемијата-од Мировен корпус

Александар јаневски

23.12.2021

Александар Јаневски
Валентина Б. Ивановска
Сафета Цуцак
Сашо антониев
Соња Михајловска
Билјана Чадиновска
Анета Реџепагиќ
Александар Јаневски
Маја Цветковска

03.02.2022

Маја Цветковска

1.3.2022

27. Квалитетот на проектните
задачи во рамките на државната
матура 2020/21 присуство на
обукa во организација на ДИЦ
28. Обука за подготовка на
интерните испити во државна
матура - македонски јазик
20

Биљана Чадиновска
Влатко Ѓоргиевски
Анета Реџепагиќ
Влатко Ѓоргиевски
09.12.2021
Валентина
БогоескаИвановска

17.12.2021
16-17.12. 2021

4-5.12.2021

7-9.12.2021

29.11.2021 –
3.12.2022

21.12.2021

01.03.2022

25.01.2022
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29. Oбуки за ПИСА тестирање за
математика

Валентина Б. Ивановска
Јагода Танушоска

30. Обука за подготовка на
учениците од аспект на
зајакнување на компетенциите на
учениците за креативно
размислување и писменост при
учество во ПИСА
тестирањето.
31. Обука за професори за
подготовка на испитен материјал
за државна матура во
организација на ДИЦ
32. Вовед во формативно оценувањеEДУИНО
33. Основна обука за
противпожарна заштита и
безбедност на работното место
Организирана од „Дирекција за
заштита и спасување од оган“

Билјана
Чадиноска
Сања
Јанковиќ
Црцаревска

24.02.2022
07.03.2022
15.03.2022
22.03.2022
29.03.2022
05.04.2022
3.3.2022
17.3.2022

Александар Јаневски

01.03.2022

Валентина Б. Ивановска

10.05.2022

Маја Цветковска
Елена Ѓорѓиева
Билјана Чадиновска
Кире Крушаревски
Сафета Цуцак
Александар Спировски
Антонио Данев
Сашо Антониев
Влатко Ѓорѓиевски
Венко Миовски
Викторија Арсовски
Горан Тасевски
Анета Реџепагиќ
34. Обука за Електронски уписи на Елена Ѓорѓиева
учениците во средните училишта- Сашо Антониев
МОН
Сафета Цуцак
Маја Цветковска
Кире Крушаровски
Снежана Ќосева
35. Вовед во педагошки пристапи кон
Валентина Б. Ивановска
инклузивно, дигитално и
комбинирано учење за сите
ученици -EДУИНО
36. Вовед во наставни компетенции
Валентина Б. Ивановска
со технолошка поддршка на
Сашо антониев
наставата EДУИНО
Критичко размислување,
Валентина Б. Ивановска
решавање проблеми и користење
на уредот „Микро:бит
37. Крирање на тестови за знаење и
Валентина Б. Ивановска
Оценување- Мировен корпус
Сонја Михајловска
Сашо Антониев
Анета Реџепагиќ

12.5.2022

16-20.05.2022

17.05.2022

25.05.2022

10.06.2022

28.06.2022
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•

Активности на директорот на училиштето

Активности на директор во Република Македонија покрај тековните активности-од
веб страна
▪ Во текот на учебната 2021/2022 год. беа испратени промотивни материјали за
упис во нашето училишта во повеќето Основни Училишта на територијата на
Град Скопје и други градови,
▪ 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 и тв емисии
▪ 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
▪ Соработка со странски амбасади, претставници од владин и невладин сектор
▪ Соработка со бизнис компаниите и локалната заедница
▪ Континуирана соработка и вклучување на училиштето во активности на ЦКрст
▪ Следење на работата на проектите Безбедени Училишни средини, МИО,
Кариерен развој и други истражувачки проекти.
▪ Координација на сите активности во училиштето
3.4. Извештај за успехот и редовноста на учениците
УСПЕХ
година

образование

I година

успех

одлични
многу
добри
добри
доволни
Вкупно
со
позитиве
н успех
со една
слаба
со две
слаби
три и
пов. сл.
Вкупно
со слаби
оценки
неоценет
и
Вкупно

22

на

II година

III година

IV
година

Вкупно

3годишно
траење
11

4годишно
траење
9

3годишно
траење
9

4годишно
траење
5

3годишно
траење
10

4годишно
траење
10

13

67

11

4

11

7

14

9

10

66

33
2

16
/

27
13

16
2

32
19

18
/

19
9

161
45

57

29

68

30

75

37

51

339

11

1

2

1

/

1

/

16

6

1

2

2

/

1

/

12

4

/

7

1

/

/

/

12

21

2

11

4

/

2

/

40

0

/

3

3

/

/

/

6

78

31

87

37

75

39

51

385
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО ГОДИНИ
учебна година

година на
школување

2019/20

2020/21

2021/22

I

2.83

3.25

3.32

II

2.80

3.00

3.01

III

2.95

3.03

3.21

IV

3.27

3.24

3.37

на ниво на
училиште

2.96

3.13

3.23

УСПЕХ ПО ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
прва
година

втора
година

трета
година

четврта
година

среден
успех

хотелско-туристички
техничар

3.87

3.19

3.08

2.88

3.25

угостителски техничар

3.42

3.61

3.59

3.12

3.44

3.37

3.50

3,62

/

2.29

3.00

/

2.44

/

2.72

готвач

3.31

3.00

3.11

/

3.14

слаткар

3.36

2.32

2.80

/

2.83

пекар

2.55

/

2.71

/

2.63

СРЕДЕН УСПЕХ

3.32

3.01

3.21

3.37

3.23

клас
IV-1
IV-2
IV-3

успех
3.62
3.12
3.38

техничар за настани и
анимации
келнер

УСПЕХ ПО КЛАСОВИ
клас
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9

СРЕДЕН
IУСПЕХ година

успех
3.87
3.45
3.16
3.03
3.48
3.41
2.83
/
/

3.32

Клас
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
II-8
II-9
II-10
IIгодина

успех
3.19
3.55
2.32
3.06
3.09
2.85
/
/
/
/

3.01

клас
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
III-8
III-9

IIIгодина

успех
3.77
3.59
3.62
2.62
3.42
2.72
3.20
2.71
/

IV3.21 година
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3.37
23

НАЈДОБАР - НАЈСЛАБ КЛАС
најдобар клас
4-годишно

најслаб клас

3-годишно

4-годишно

3-годишно

I година

I-1

3.87

I-5

3.48

I-2

3.45

I-7

2.83

II година

II-2

3.55

II-5

3.09

II-1

3.19

II-3

2.32

III година

III-1

3.77

III-5

3.42

IV година

IV-1

3.62

III-8
III-2

3.59

IV-2

3.12

2.71

Поведение на учениците
Година на
образование
прва
втора
трета
четврта
вкупно

примерно
89
74
74
30
267

добро

незадоволително
15
24
15
10
64

4
31
25
11
71

вкупно
108
129
114
51
402

Изостаноци по години
клас
I
II
III
IV
вкупно

24

оправдани неоправдани вкупно
5488
865
6353
6442
1805
8247
7257
1317
8558
3863
618
4481
23050
4605
27639
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КЛАСОВИ СО НАЈМАЛКУ
КЛАСОВИ СО НАЈМНОГУ
ИЗОСТАНОЦИ
4-годишно

3-годишно

4-годишно

3-годишно

I година

I-1

626

I-4

716

I-2

1069

I-3

1244

II година

II-1

638

II-5

1275

II-2

948

II-6

2618

III година

III-2

720

III-8

438

III-1

807

III-7

IV година

IV-1

1007

1651

IV-2
2031

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИ
ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

I
II
година година
Задолжителни предмети
Македонски јазик и литература
Англиски јазик (I странски јазик)
Француски јазик (I странски јазик)
Англиски јазик (II странски јазик)
Француски јазик (II странски јазик)
Германски јазик (II странски јазик)
Информатика
Историја
Математика
Основи на туризам
Основи на угостителство
Географија
Хигиена и екологија
Спорт и спортски активности
Музичка култура
Ликовна уметност
Агенциско работење
Хотелско работење
Економија на туризмот
Културно-историско наследство
Учење преку работа кај работодавач
Деловна комуникација
Граѓанско образование
Претприемништво и иновации
Маркетинг во туризмот

III IV
година година

3.67
3.55

3.35
4.15

3.90
3.67

3.14
4.20

4.12
3.00
4.33
2.50
3.50
3.83
3.92
2.92
4.23
4.83
4.75
4.42

2.50
2.90

4.30

2.55
3.62

2.45
2.95

3.90

3.47

3.79

4.20

3.66

2.50
4.28
2.56
3.21

2.25
2.45

2.90
3.56

5.00

4.80

3.92
3.83

3.93
2.36
3.00
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Информатички системи во
угостителството и туризмот
Алтернативни форми на туризмот
Туристички дестинации
Одржлив развој на туризмот
Анимации во туризмот
Психологија на туризмот
Изборни предмети
Англиски јазик (II странски јазик)
Француски јазик (II странски јазик)
Германски јазик (II странски јазик)
Математика

3.33
4.20
2.90
3.20
2.75
3.10

УГОСТИТЕЛСКИ ТЕХНИЧАР

Задолжителни предмети
Македонски јазик и литература
Англиски јазик (I странски јазик)
Француски јазик (II странски
јазик)
Германски јазик (II странски
јазик)
Информатика
Историја
Информатички системи
Математика
Основи на угостителство
Основи на туризам
Географија
Хигиена и екологија
Спорт и спортски активности
Музичка култура
Ликовна уметност
Угостителско послужување
Готварство
Економија на туризмот
Културно-историско наследство
Учење преку работа кај
работодавач
Деловна комуникација
Култура на однесување
Граѓанско образование
Храна и пијалоци
Бизнис
Маркетинг во туризмот
Психологија на туризмот

26

I
година

II
година

III
година

IV
година

2.78
3.64

2.76
3.25

2.71
3.82

2.91
3.14

3.60

3.00

4.00

3.62

2.66
4.07
2.92

2.75

3.73

2.50

2.71
4.53
2.88

3.29

2.91

4.50

5.00

3.73

3.70
3.69
2.88

3.76
3.24

3.09
3.09

2.64
3.21
3.14
2.42
4.14
4.64
4.71
3.78

3.35
4.35

3.09

3.35
3.07

2.64
2.92
2.59
2.65
3.18

3.14
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КЕЛНЕР
I година

II година

III година

Македонски јазик и литература

2.40

2,00

2,33

Англиски (I странски) јазик

3.40

2,00

2,33

Француски (II странски) јазик

2.00

2,00

2,50

Германски (II странски) јазик

3.00

2,00

2,00

Спорт и спортски активности

4.40

2,00

2,00

Историја

2.20

2,00

Математика

2.20

2,00

Географија

2,22

2,00

Биологија

3.40

Хигиена и екологија

3.40

Основи на угостителство и
туризам

3.20

Ликовна уметност

2.80

Храна и пијлоци

2,50

Основи на готварството

2,33

Психологија и комуникација

2,67

Информатика

3.40

Угостителско послужување

3.20

2,50

3,00

Практична настава

3.00

2,50

3,33

I година

II година

III година

Македонски јазик

2,79

2,60

2,57

Англиски јазик

3,57

3,44

3,01

Спорт и спортски активности

3,55

3,84

3,59

Историја

2,63

2,34

Математика

2,73

2,43

ГОТВАЧ

Географија

2,44

2,63
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Биологија

3,95

Хигиена и екологија
Основи на угостителство и
туризам
Ликовна уметност

4,09
3,38
4,01

Храна и пијалоци

2,75

Готварство

3,42

3,54

3,39

Психологија и комуникација

2,95

Основи на послужувањето

3,32

Информатика

2,63

Практична настава

2,92

3,43

Декорација во готварството

3,43
3,32

СЛАТКАР

Задолжителни предмети
Македонски јазик и литература
Англиски јазик
Математика
Историја
Биологија
Информатика
Хигиена и екологија
Основи на угостителското и туристичкото
работење
Ликовна уметност
Слаткарство
Практична настава
Спорт и спортски активности
Географија
Храна и пијалоци
Декорација во слаткарството
Основи на послужувањето
Психологија и комуникација

28

I
II
III
година година година
2.86
2.14
2.78
2.71
2.42
2.44
2.86
2.21
2.22
2.43
1.50
3.86
2.29
4.14
4.00
3.86
3.14
3.71
4.43

2.85
3.14
2.35
2.14
2.21

3.32
3.44
3.44

2.67
3.11
2.33
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ПЕКАР

Задолжителни предмети

I година

II година

III година

Македонски јазик и литература

2,11

2,33

Англиски јазик

2,44

2,33

Историја

1,89

Спорт и спортски активности

2,56

4,00

Технологија на пекарски производи

2,78

2,67

Практична настава

4,56

3,67

Процесна техника
Микробиологија на храна
Претприемништво

2,00

Математика

2,44

Биологија

3,78

Хемија

2,56

Ликовна уметност

2,67

Музичка култура

3,75

Основи на прехрамбена технологија

2,78

2,00
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3.5. Извештај за државна матура и завршен испит
Пријавени ученици за Државна матура-декември 2020
Број на ученици

Редовни
42

Вонредни
44

Вкупно
86

Јунска сесија
Предмет
Македонски
јазик и
литература
Англиски јазик
Германски јазик
Математика
Интерни испити
Проектна
задача

Пријавени
ученици

Се јавиле

Ученици кои
положиле

Ученици кои
не положиле

81

63

52

11

78
1
2
65

64
1
2
63

48
1
/
63

16
/
2
/

65

65

65

/

Пријавени
ученици

Се јавиле

Ученици кои
положиле

Ученици кои
не положиле

16

12

6

6

22
1
8

18
1
8

11
1
8

7
/
/

3

3

3

/

Августовска сесија
Предмет
Македонски
јазик и
литература
Англиски јазик
Математика
Интерни испити
Проектна
задача

Завршен испит за четиригодишно образование
Број на ученици

Редовни
14

Вонредни
28

Вкупно
42

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
Македонски јазик и
литература
Интерни испити
Проектна задача

30

Пријавени
ученици

Не се јавиле

Ученици кои
положиле

Ученици кои
не положиле

37

2

35

/

32
23

2
2

30
21

/
/
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Завршен испит за тригодишно образование
Број на ученици

Редовни
74

Вонредни
3

Вкупно
77

Број на ученици

Редовни
74

Вонредни
3

Вкупно
77

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
Македонски
јазик и
литература
Практичен испит

Пријавени
ученици

Не се јавиле

Ученици кои
положиле

Ученици кои
не положиле

77

/

77

/

77

/

77

/

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 реален и одговара на претходно
постигнатиот успех на учениците. Од успехот, редовноста и поведението не можеме
да бидеме целосно задоволни, како од објективни, така и од субјективни фактори:
• недоволна примена на нови методи и техники во настава кои развиваат
ктреативност, критичност и потикнуваат активна настава
• немање книги и наставни помагала по дел од стручните предмети
• 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 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
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•
•
•
•
•
•

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,
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 20 ученици
ученици
префрлени во
др.училишта
(со
преведнца)

ученици кои
самоволно
напуштиле

9

4

ученици на кои
им престанал
статусот на
редовни
ученици (25
дена)
2

ученици
кои се
отстранет
и од
училиштет
о
/

ученици
запишани
вонредно

5

Учебната година ја повторуваа вкупно 9 ученици.
Во текот на годината беа превземани повеќе мерки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

посета на часови од директорот и стручните служби;
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:
•
•
•
•
•
•

32

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 педагошкопсихолошката 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;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

консултации од методско-педагошко-психолошката подготовка на
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 теоретски предмети и практична настава
во оваа учебна година беше реализирана според предвидената наставна
програма за 2021/22год и согласно упатството од МОН за прилагодување на
фондот на часови поради продолжениот распуст и штрајкот во
образованието.
• Наставата беше реализирана со физичко присуство со 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 Мериот, Хотел Хилтон, Хотел Парк, Хотел Русија, Хотел Холидеј Ин,
Хотел Белви, Ресторан Ла Тераса, Ресторан Џино, Ресторан Пелистер,
Ресторан Ла Тараца, Р. Даре Еснаф, Скопски Мерак,Ресторан Камин-Кама,
Ден и Ноќ, Ресторан Воденица, Феријален Дом-Домини, Ресторан Форца,
Ванила Фуд-Тони, Таверна Тоскана, Бумеранг – Игротека, Гезме-Автокоманда,
Фејс Кафе-Неготино, Гама Винери-Ѓевгелија, Досие-Журнал Плус, ПицеријаНа Бродот-Карпош, Канапе Кетеринг - Кисела Вода, Злате Кафе (Радишани),
Кафе Тренд, , Пекара Воденица - Новоселски Пат, Фонтана Бдб-Сарај, Пекара
Козле, Ресторан Еквестријан, Ресторан Дебар Маало, Ресторан Гурмет,
Ресторан Мама-Дебар Маалo, Центар Бар – Скопје, Ресторан Лира, Ресторан
Моја Куќа, Ресторан Бела Виста, Ресторан Камник, Киндер Парк, Баба Цана
Куманово, Баба Цана Корнер – Куманово, Баба Цана – Скопје, Рим Париз______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________
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Куманово, Ресторан Камин Чамо, Ресторан Томче-Софка,, Ресторан
Хармонија-Куманово, Ресторан Франш – Куманово, Ресторан Аркус-Куманово,
Хотел Куманово Спа, Етно Село-Куманово, Старо Буре-Волково, Ресторан
Аркус – Куманово, Бела Дона-Куманово, Ресторан Ексклузив Куманово,
Ресторан 14, Гостилница Кај Перо, Ресторан Идила, Берлин Бар, СофраМарино, Идадија, Уранија, Кај Џек-Бони Лу ,Ресторан Старо Буре, Ресторан
Тројка, Еквилибриум-Аеродром, Фотка-Капрош, Стоби-Паланка, Ресторан
Бајка (Бутел), Злате Кафе(Радишани), Кај Чорба (Радишани), Ресторан Шпајз,
Дестан, Ресторан Чашка, Илинденска Куќа, Бистро – Идризово, Трокадеро,
Фиш Анд Чипс, Слаткарница Крин, Ресторан Чардак, Соул Кичен, Ресторан
Дојрана, Ресторан Де Гама-Аеродром, Ресторан Мартини, Ресторан
Калабалак, Месарница - Кај Даре, Делиција – Слаткарница, Ла Петит –
Слаткарница, Шарлота – Слаткарница, Санта Доминика - Бања Св.Недела,
Воена Болница, Камелија Травел - Т.А и други.
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
- 14 ученици беа вклучени во спроведеното превентивно тестирање со брзи
антигенски тестови од страна на Министерството за здравство, сите
негативни
- едукативни работилници за: Знаењето е најдобра превенција од ХИВ
инфекција, Забоздравствена заштита, Срцеви заболувања, Сеопфатно
сексуално образование, .
- санитарни прегледи на ученици и наставници (20.9-21.10.2021)
- на класните часови се обработуваат теми за физичко здравје, здрава
исхрана, важноста на физичка активност како и унапредување на социоемоционално здравје.
Додатна и дополнителна настава
•

Дополнителната и додатната настава беа планирани во годишната
програма и истите беа одржувани од сите наставници 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“
- „Ученички иницијативи“
- „Подршка на кариерниот развој на учениците“
-„Активности во соработка со Црвен крст“
-Соработка со основни училиѓта од Скопје и републиката

34
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-„ Тековни активности и натпревари организирани од Град Скопје
-Соработка со Универзитетите и факултетите од земјата
презентирање пред учениците од завршните години

и

нивно

5. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА

• Реализирани слободни ученички активности*
Учество во Проекти, натпревари

Учесници: Наставници и
ученици

Дата на
реализација

Доделување на сертификати за
Валидација на знаења и вештини
за квалификација-Келнер, Центарот за образование на
возрсаните, СУГС“лазар Танев“ и
МЦГО
Програма на Еразмус+ на
Европска унија- Проект за
мобилност во соработка со Junior
Achevement Macedonia,
Добијте квалификација на време!
Хотелска пракса во ВарнаБугарија

Наставници: Надица
Илиевска и Лимонка
Арминовска

29.09.2021

Ментор:Лимонка
Арминовска
Ученици: Ива Арсова,
Христина Пецова,
Христина Трпчевска,
Константин Поповски,
Мартин Галевски

1-15.9.2021

Ученичка компанија во рамките на
училиштето

Лимонка Арминовска
Влатко Ѓоргиевски
Надица Илиевска

Октомвридекември 2021

Проект „Ученички иницијативи“ во
организација на ЦСОО (Центар за
стручно образование и
обука) и МЦГО (Македонски
центар за граѓанско образование).
Учество во натпревар
„Средношколски игри 2021-СФЕРА

Ментори: Сафета Цуцак и
Александар Јаневски
Ученици: 20 ученици од III
година

Септемвридекември 2021

25.09.2021

Учество на „Ден без автомобили“

Ментори: Сашо Антониев,
Маја Стефановска,
Билјана Чадиновска,
Ученици:
Александар Кимовски
Марко Антонио Тодоров
Наталија Гиноска
Давид Крстевски
Горан Тасевски

Клубот на млади на ЦКРСМ-ОО
Карпош и претставници - ученици
од средните училишта на

Ментор: Билјана
Чадиновска
Ученици: Јана

Октомвридекември 2021

22.09.2021
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територија на ЦКРСМ - ОО
Карпош.
Учество на обуки, волонтерски
акции и сл.
„Биди херој во своето училиште“Рекреативен марш
Активности за одбележување на:
„Неделата на борба против
ХИВ/СИДА
„Неделата за забоздравствена
заштита“
ЦКРСМ- Институтот за
трансфузиона медицина„Крводаритеска акција за
средношколци“
Проект за изучување на турски и
слбански јазик“ во средните
училишта, Град Скопје

Учество на машка кошаркарска
екипа на училишни натпревари
Меѓуучилишни натпревари во
Фудбал,одбојка,ракомет и
бадминтон
Учество на настанот „Фестивал на
италијанска храна- Italian street
food festival„ плоштад МакедонијаСкопје

Изложба на цртежи на тема ,,
Сајберкултура“ по повод
Меѓународниот ден на лица со
посебни потреби, “Национална галерија- Скопје
Промоција на средно стручно
образование како приоритет на
Град Скопје-Средба со
Градоначалничка на Град Скопје
Данела Арсова со ученици од
профил слаткар
36

Карајановска
Бојан Митевски
Марко јаневски
Марко Коцев
Давид Крстевски
Бојана Јанковска
Александар Николовски
Марко Бранковски
Виктор Димковски

16.9.2021

01-07.12.2021
15- 21.12.2021

Наставници и ученици од
III и IV година

12.10.2021

Викторија Арсовски
Лимонка Арминовска
Сашо Антониев
Антонио Данев
Маја Штерјова
Катица Р. Стојновска
Горан Гроздановски
Елена Ѓорѓиева
Ментор: Сузана
Синадиновска
Ментор: Горан Тасевски,
Дејан Георгиевски

Октомвридекември 2021

Наставници: Лимонка
Арминовска, Влатко
Ѓорѓиевски и Александар
Спироски.
Ученици: Калин
Порјазовски, Ведран
Тренковски, Теона
Трпковска, Марко Коцев,
Филип Колески, Марко
Ристовски, Марија
Макоска, Мануел Ајети
Ментор Маја Стефановска
Ученици: Нена Којова
Александар Краљевски
Ивона димитриевска
Марија Здравковска
Кристијан Пешевски

4-5.12 2021

Наставник: Лимонка
Арминовска
Ученици од профилот
слаткари

22.12.2021

октомври –
декември 2021

21.12.2021
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Проект активности во соработка
Координатори:
со ЦКРСМ- Општинска
Билјана Чадиноска
организација Карпош и Црвен Крст Сафета Цуцак
на Град Скопје

2021/22

Учество на училиштето во ХБСЦмеѓународната студија за
однесување поврзани со здравје
кај деца на училишна возраст

Елена Домика
Сафета Цуцак

Февруари 2022

Учество во ПИСА- меѓународно
тестирање на учениците

Елена Домика
Билјана Чадиноска
Јагода Танушоска
Сања Ј Црцаревска
Кристина Влахова и
учениците од завршни
години

Февруари 2022

Координатор и коредактор на
проект изработка на Прирачник за
основно
образование « Leo et Sophie au
collège » Подржано од ФИПФ (
светско
здружение на професори по
француски јазик)
Учество на учениците во
проеграмата „Денови на
Франкофонија- готвиме заедно со
шеф Марк де Јонг “ Скопје

Јулијана Јозиќ

Март 2022

Наставници и ученици по
стручни предмети

Март 2022

Домаќин на регионален натпревар
по Географија

Наставници и ученици од
училиштето

25.03.2022

Конференција и активности во
рамките на проектот „Заштита од
дискриминација, булинг и говор на
омраза“ од БРО и Германска
амбасада во Скопје.

Сафета Цуцак

12.5.2022

Проект „ European Culinary
Gathering “
Дегустацуја на традиционална
храна на земјите членки на ЕУ,
подготвена од врвни мајстори од
ЕУ амбасади заедно со учениците
од СУГС „Лазар Танев“

Наставници и ученици по
стручни предмети

21.05.2022

-Учество во проектот Медиумска
писменост „Младите
размислуваат

Февруари 2022
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Учество на „матурска парада
2022“

Дејан Георгиевски

Мај 2022

Учество на национален натпревар
за најдобри ученички компании,
организиран преку Џуниор
Ачивмент

Ментори: Надица
Илиевска
Лимонка Арминовска
Ученици: Мартин
Галевски, Алем Потурак,
Теодора Филипова,
Антонио Ристовски,
Кристина Переловска
Марија Димова, Никола
Мирковски, Адела Аџија,
Ангела Величковска и
Анабела
Наставници по стручни
предмети и ученици

26,27 и 28 Мај Струга

Наставници по стручни
предмети и ученици

Мај 2022

Сашо Антониев

22.06.2022

Одбележување на “Денот на
Европа“
-соработка со првата дама на
нашата земја Елизабета
Ѓоргиевска
-соработка со министерка за
образование на Р. Литванија
-соработка со амбасадите на
Германија, Холандија, Италија и
Шведска
Промоција на образовните
профили на средните стручни
училишта, во организација на
Занаетчиската комора Скопје
Националната
конференција „Дали
образовниот систем гради
целосни личности?“

38
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Национален натпревар за најдобри ученички компании (26-28 мај,2022-Струга)

Соработката на училиштето се остваруваше со:
Оваа учебна година беше реализирана следната меѓународна соработка:
-Преку Еразмус+ програмата - соработка со Бугарска амбасада и Бугарски
младински форум
-Соработка со Италијанска амбасада за Фестивалот на Италијанска храна во
Скопје
- Соработка со амбасадите на Германија, Холандија, Италија и Шведска по
повод одбележување на “Денот на Европа“
-соработка со министерка за образование на Р. Литванија
•

Учество на натпревари и освоени награди

Постигањата на учениците се следи и оценува и преку учество на разни
натпревари, ревии, настапи
Натпревари/освоени Ментори
ученици
временски
места
период
Учество на
Ментор:
Ученик: Калин
30.10.2021
селекционен
Сашо Антониев
Порјазовски II-2
натпревар за
Олимпијада IESO,
2022
Литературен и
Наставник: Маја
Освоена II награда,
Март 2022
ликовен конкурс,
Цветковска
ученичка
по повод празникот на
Анастасија Ѓуракова II
жената
1 клас
(Здружението на
просветни
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________
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работници на Град
Скопје)
Општинскиот
натпревар
по географија

Наставник: Сашо
Антониев

Ученици:
1.Калин Порјазовски
I место
2.Дамјан Цветановски
II место
3.Ѓорѓи Крстевски
III место

12.02.2022

Регионален
натпревар
по географија

Наставник: Сашо
Антониев

Ученици:
1.Калин Порјазовски
I место
2. Ѓорѓи Крстевски
II место
3. Дамјан Цветановски
III место

25.03.2022

Државен натпревар
по
географија:

Наставник: Сашо
Антониев

Ученици:
1.Калин Порјазовски
I место
2. Ѓорѓи Крстевски
II место

07.5.2022

6. РАБОТА НА УПРАВНИТЕ И СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА



6.1. Училишен одбор
Ова учебна година Училишниот Одбор одржаа 6 седници на кои најбитни
прашања се однесуваа на:
-усвојување на годишниот извештај на училиштето за 2020/2021 год,
-усвојување на годишната програма на училиштето за учебната
2021/2022год
-усвојување на предлог промена на планот за јавни набавки за 2021 година
-разгледување и усвојување на финансовиот план за 2022,
-формирани се пописни комисии за попис за 2021година
-донесување на предлог кандидати за вработување на определено време
-усвојување годишни завршни сметки, благајнички одлуки
-разгледување на приговори од ученици и вработени
6.2. Совет на родители
Оваа учебна година Совет на родители одржа 2 седница на која најбитни
прашања се однесуваа на:
- разгледување на годишниот извештај од претходната учебна година,
- разгледување на годишната програма на училиштето,
- избор на фото студио за сликање на учениците за табло
6.3. Наставнички совет на училиштето
40
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Оваа учебна година се одржаа 32 седници и најголемиот број на разгледани
прашања се однесуваа на :
- усвојување на годишната програма
- 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,
- тековни прашања од секојдневниот живот на училиштето,
- усвојување на извештаи од работата на училиштето,
- извештај од уписите,
- разгледување на полугодишниот успех, редовност и дисциплина.
6.4. Стручни активи
Во текот на учебната година стручните активи се состануваа по прашањата во
рамките на активот
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 компјутери
за екстерното тестирање со нови тастатури, мауси и др. и други намени.
9. СОРАБОТКА СО МЕДИУМИ

Соработка со медиуми и други субјекти за промоција на училиштето
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- соработка и учество во проект организиран од ЦЕС Академија
- соработка со TВ медиуми
- училиштето има сопствена веб-страна http://www.lazartanev.edu.mk/, на која се
објавуваат важни настани и информации за редовните ученици, 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.

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

Датум на изработка
25.8.2022 година
Носител
Средно училиште на Град Скопје “Лазар Танев”- Скопје
Одговорно лице за изготвување и реализација на извештајот на
училиштето
ВД. Директор: Небојша Вуковиќ
Работна група
Небојша Вуковиќ
Елена Ѓорѓиева
Сафета Цуцак
Елена Домика
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