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ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

Изготвувањето на Годишниот извештај за воспитно - образовната работа на
ОЕМУЦ “Св.Наум Охридски“ - Охрид, поаѓа од:
•
•

законските обврски што се реализираа во текот на учебната 2019/20
година и се дадени со наставните планови и програми;
конкретизација и операционализација на обврските и задолженијата на
стручните органи и тела кои функционираат во училиштето.

Општинскиот Електро-машински училиштен центар организираше и
изведуваше перманентен воспитно - образовен процес за повеќе образовни
профили и степени на образование. Во Центарот се верифицирани и работат
три степени на образование: III, IV и V степен и четири струки:
електротехничка, машинска, сообраќајна и лични услуги.
Во рамките на електротехничката струка се изведуваше настава за следните
образовни профили со четиригодишно траење на образованието:
- електротехничар-енергетичар;
- електротехничар за електроника и телекомуникации;
- електротехничар за компјутерска техника и автоматика.
-техничар за индустриска мехатроника
Во рамките на машинска струка се изведуваше настава за следните образовни
профили со четиригодишно траење на образованието:
- машински техничар за моторни возила;
-техничар за производно машинство;
- машински техничар за компјутерско управување;
- машински техничар.
Во рамките на сообраќајната струка се изведуваше настава за образовниот
профил техничар за патен сообраќај со четиригодишно траење на
образованието.
Во рамките на лични услуги се изведуваше настава за образовниот профил
козметички техничар.
За III степен оваа учебна година не се изведуваше настава, додека за V
степен од електротехничката и машинската струка се организира
консултативна настава.
I ОПШТИ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И НАСТАВЕН КАДАР
Училиштето располага со свој училиштен простор кој се наоѓа во две згради
и спортска сала и истиот го користи самостојно.
Наставата се одвиваше во две смени и тоа:
Прва смена: учениците од прва и трета година.
Втора смена: учениците од втора и четврта година
Вкупниот број на наставен кадар вклучен во воспитно-образовниот процес е
56 наставници кој според степенот и видот на стручната подготовка одговара
на законските нормативи. Во воспитно-образовниот процес вклучени се и
тројца стручни соработници и тоа: психолог, социолог и библиотекар.

II ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО
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А) НАСТАВА
Наставата започна на 02.09.2019 година и заврши на 10.06.2020 година,
а за учениците од завршните класови на 20.05.2020 година.
Во текот на наставната година се реализираа 180 наставни денови а за
учениците од завршните класови 166 наставни денови. Во текот на целата
учебна година се изведуваше настава по сите предмети кои беа предвидени со
наставен план.
Поради состојбата со вирусот Ковид 19 и прогласување на пандемија од
СЗО, наставата од 11.03.2020 се одвиваше по елктронски пат,а наставата се
реализираше online со користење на online алатки и тоа zoom,Microsoft
teams,блогови креирани од одделни професори,а исто така беа користени и
социјалните мрежи( Facebook , Messenger, Viber,email адреси од
ученици,родители и професори),креирање на снимен наставен материјал за
наставните предмети , градење и збогатување на национална програма
ЕДУИНО како ресурс за далечинско учење.
Во однос на планирањето на наставата по сите предмети беше изготвен
годишен глобален план, како и тематски планирања кои се предаваа во
педагошко-психолошката служба и истите беа проверувани од страна на
директорот на Центарот. Дневните планирања предметните наставници ги
изработуваа дневно и неделно и повеќето ги праќаа на е-маил адреса на
училиштето што овозможи непречен увид врз истите од страна на директорот ,
стручната служба и инспекторатот,а реализацијата се одвиваше по распоред
за изведување на online настава. Од увидот во педагошката документација и
изјаснувањата на предметните професори на Наставничките совети на
паралелките се констатира дека наставната програма е реализирана. Во текот
на учебната година беа изведени писмени работи и програми по сите предмети
по кои тоа со наставен план е предвидено.
Покрај писмените работи и усното испрашување се применуваше и
тестово проверување на знаењата. Покрај тоа по одделни предмети се
изработуваа и чек-листи на активностите на час, досие на учениците итн.
Формирана беше и комисија за вршење надзор на реализација на
изведувањето на online наставата и давање насоки за реализација на истата
(од активот на електро група предмети креиран беше и емаил
oemuconline@gmail.com во кој во папки се зачувуваа неделните активности по
предмети).
Во однос на оценувањето на учениците во третото тримесечие и крајот
на наставната година, истото се вршеше преку упатство добиено од МОН како
и линк за упатство до ВЕБ страната на МОН за постапување.
Профилот Техничар за производно машинство од машинската струка
започна со работа како пилот паралелка од оваа учебна година, а од минатата
и профилот од електротехничка струка – техничар за индустриска мехатроника.
Во текот на учебната година учениците од класот заедно со директорот
на Центарот, класниот раководител и одредени професори по стручните
предмети остварија неколку работни средби и тоа:
25.09.2019 година – образовна посета во Скопје на Macedonia manufakturing
expo за дуално образование;
Oваа учебна година државната матура не се полагаше поради
пандемијата, полагаа само учениците кои имаа започнато со полагање од
минатите учебни години и тоа екстерно по 3 предмети, 1 предмет интерно и
проектна задача во утврдени термини на полагање.
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Од учебната 2011/12 година се воведе наставната програма за животни
вештини ОЖВ во рамките на класните часови по која програма беа опфатени
повеќето класови, а од учебната 2012/13 година по програмата за животни
вештини работеа сите класови. За таа цел класните раководители на почетокот
на наставната година изготвија и доставија Годишен план и програма за
изведување на активностите од Образование за животни вештини.
Оваа учебна година сите наставници уредно ја водеа педагошката евиденција
во Електронскиот дневник, а ЕМИС администратори беа проф: Јорданка
Недеска Симиџиоска ,Љупчо Балески и Мартина Јакимоска.
Учебната 2014/15 година училиштето беше вклучено во Проектот на
Кариерно советување во рамките на Кариерниот Центар кој беше опремен и
свечено пуштен во употреба на 23 април 2015 година.
Кариерниот Центар го сочинува тим со обучени кариерни
советници,членови и координатор.
Во рамките на кариерното советување учениците беа запознати со начинот на
подготвување на CV, мотивациони писма, презентација на училиштето, начини
за барање работа на пазарот на трудот,индивидуална помош преку
советување при изборот на идната професија, итн. Активностите на
Кариерниот Центар беа презентирани на МАССУМ – Образовно рандеву во
април 2020- online.
И минатата учебна година нашето училиште беше дел од проектот "Еко
–училиште" кој има за цел подигнување на степенот на еколошката свест преку
имплементација на еколошки содржини во планирањето во наставата, кои се
составен дел на Годишната програма за работа на Центарот.
Во тој контекст беа спроведени акции и учество на конкурси на училиштето
како дел од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот
образовен систем и тоа:
И минатата учебна година бевме вклучени во проектот на МОН за
Условен паричен надоместок за учениците кои редовно ја посетуваат
наставата а потекнуваат од семејства корисници на социјална помош во
соработка со Центрите за социјална работа од Охрид, Ресен,Дебар и Струга.
Б) ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Практичната настава скоро за сите образовни профили се изведуваше
во нашите работилници, освен за одредени теми и содржини за кое
училиштето не беше во можност тоа да го направи, и учениците одеа во
организации и претпријатија каде што тоа можеа да го изведат, видат и
направат. ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“-Охрид од 01.09.2018 година започна со
реализација на проектот за „Дуално образование“ во соработка со партнер
компаниите Костал,ОДВ-Електрик и ЛТХ-Леарница со профилот Техничар за
индустриска мехатроника ,а од оваа учебна година вкучен е профилот
Техничар за производно машинство.
Во текот на годината одржани се повеќе средби со менаџментот на
фирмите во нивните простории како и во училиштето преку соработка околу
начинот на реализација на практичната настава, успехот на учениците,
презентации за можностите на учениците по завршувањето на средното
образование.
Соработката ќе е преку зголемената практична обука која ќе се изведува
во компании, со цел практична интеграција на знаењата , вештините и
компетенциите од областа на електрониката, машинството и информатиката,
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односно образованието преку концептот – учење преку практична обука игра
клучна улога.
Потпишан е меморандум за соработка со компанијата ЕВН во која
учениците од профилот Електротехничар енергетичар ќе ја изведуваат
практичната настава и феријалната пракса за време на летниот разпуст во
учебната 2019/2020 година.
За изведување на практичната настава нашето училиште има склучено
договор и со следните претпријатија:
За профилот Машински технничар беше склучен договор со:работодавач
Замафин ДОО -Охрид, ПН Метал-Охрид, ,, АС ,, Бошер,, Охрид.
За профилот техничар за компјутерско управување, практичната настава
се одвиваше во следните претпријатија:Алпласт ДООЕЛ Охрид, ЛТХ Леарница
– Охрид,.
За профилот автотехничар-мехатроничар практичната настава се
одвиваше во: АС ,,Номче,,-Охрид, Ас,, Бош,, Охрид, АС,, Ауто Мастер,, Охрид,
Сервис,, Доне,, Охрид, АС ,,Ремонт,,-Охрид, работодавач ,, Ерка Б.М.Ц,, -2007
Охрид, ДООЕЛ,, Јонапето,, Охрид, ДОО,, Про Авто,, Охрид, ДООЕЛ,, Јоле
Трејд - 2015,, Охрид,,, ДООЕЛ ,,Стерјо-Бато,, Охрид, Автосервис КМ Автоплин
7,, Охрид,,, Автоцентар ,,А-3,, Струга, Автосервис,, Тубелес,, Охрид, АС,, Аце,,
с. Лескоец, АС ,, Бандо,, Лескоец, АС,, Сајмон,, Охрид, АС,, М.Д. – Трајчески,, Охрид, АС,, Бодар,, с. Лескоец, ,,Авто Нет 2017 ,, - Охрид, АС ,, Бошер,, Охрид.
За образовниот профил-козметички техничар практичната настава се
изведуваше во училиштето и во следните козметички салони:
,, Ексклузив,, Охрид, ФС ,, Фешн Лидија,, Охрид, Работодавач ,, Мејкап бај
Софија,, Охрид, ФС,, Гордана,, Охрид, КС ,, Изида Спа,, Охрид, ФС ,, Арс
Нова,, Охрид, ФС,, Лејла,, Охрид, Работодавачи – Силвија Бјути Центар,
Охрид, ,,Кристина арт,,-Охрид, ,, Клеопатра,, Охрид ,, Моника,, Охрид Фризер
Адан, Охрид, Студио крал, Охрид, Фри-стајл, Охрид, ,, Есма-2017,, Охрид, ФС
,, Инфинити,, Охрид, ФС ,, Елит Мари,, Охрид, ФС,, Лули,, Охрид, ФС ,, Аура
Стајл,, Охрид, КФС ,, Емануела,, Ресен, занаетчија,, Василикија,, Охрид, ФС,,
Иф-Мари,, Охрид, ФКС ,, Ателиер,, Охрид.
В) ФЕРИЈАЛНА ПРАКСА
Учениците од електротехничката струка по завршувањето на трета
година, како и учениците од сообраќајната струка по завршувањето на втора и
трета година изведуваат феријална пракса во траење од 10 дена за што
доставуваат потврда при уписот во наредната учебна година. Феријалната
пракса учениците ја изведуваат во претпријатија, со кои училиштето склучува
договор.Оваа учебна година поради настанатата состојба со вирусот Ковид 19 ,
по добиено известување и препораки на МОН , феријалната пракса учениците
ќе ја изведат до крајот на првото полугодие во наредната учебна година.
Г) СЛОБОДНИ ЧАСОВИ ВО УЧИЛИШТЕТО
Оваа учебна година, учениците не избираа слободни часови.
Д) ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА
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Дополнителната настава се организираше по сите предмети по кои
учениците имаа слаб успех, недоволни оцени и за кои покажаа потреба од
организирање на истата. Предметните професори на почетокот на учебната
година предадоа план за нејзино изведување, а распоредот со часови на
изведување по предмети и професори беше истакнат на јавно место во
наставничката канцеларија.
Реализацијата на планот од дополнителната настава е евидентирана во
дневникот за работа.
Ѓ) КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА
Консултативната настава за полагање на државната матура се
организираше во текот на учебната година како и пред полагање на државната
матура и тоа од 20.05.2020 година до 26.05.2020 година како и за поправните
испити во јунскиот испитен рок иза учениците од четврта година и од 12 до
19.06.2020 година за учениците од прва, втора и трета година на четврти
степен. Во августовскиот испитен рок консултативната настава за поправните
испити се организираше во периодот од 10 до 14.08.2020 година.
За вонредните ученици консултативната настава се изведуваше пред
секоја испитна сесија.
Е) ДОДАТНА НАСТАВА
Додатната настава се организираше за учениците кои покажаа интерес
за тоа. Целта на истата е да се подготват за натпревари што традиционално се
организираат од страна на заедницата на Електромашинските училишни
центри на ниво на Републиката, како и за подготовка за полагање на завршен
испит и државна матура иако оваа учебна година не се одржаа поради
пандемијата на вирусот КОВИД 19.
Предметните професори на почетокот на учебната година предадоа
план за нејзино изведување а распоредот со часови на изведување по
предмети и професори беше истакнат на јавно место во наставничката
канцеларија.
Во училиштето се организираа училишните натпревари со цел избор на
ученици за регионалните и државните натпревари.
Оваа учебна година поради пандемијата не се одржаа регионалните и
државните натпревари на електротехничка, машински и сообраќајна струка.
Оваа година се одржа шестиот државниот натпревар ,, Лидер – 2019,,
на ден 06.12.2019 година во СОУ ,, Гошо Викентиев,, во Кочани. Натпреварот
се однесува за сообраќајната, машинската и електротехничката струка,на кој
нашите ученици ги освоија следните резултати:
Ученикот Дарко Наумоски го освои првото место и стана Лидер на
сообраќајна струка.
Учебната 2019/20 година се одржа регионален натпревар по математика,
на кој ученичката Радица Јанкулоска под менторство на проф.Ирина Димзова –
Тренеска го освои првото место и се пласира за државниот натпревар но
поради состојбата со пандемијата беше одложен.
Учениците од електротехничката струка учествуваа на меѓународниот
натпревар на Дабар од областа на информатика.
III ВОННАСТАВНА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
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А) УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ
Во соработка со Младинската организација на 20.09..2019 се изведе
Еднодневна екскурзијаод едукативно-забавен карактер преку посета на
хидроелектрана ,, Глобочица“, Галичник и Лазарополе.
10.10.2019 Изведена е еднодневна екскурзија од забавно-рекреативен
карактер до месноста,, Св. Стефан,, Охрид.
Беше планирана и започната постапка за повеќедневна екскурзија за
учениците од трета година од сите струки на релација Плитвички Езера- Лидо
Ди Јесоло-Венеција – Верона- Постојнска Јама, но поради состојбата со
пандемијата , истата не се реализира.
Б) РАБОТА НА СЕКЦИИТЕ
Во текот на учебната 2019/20 година работе повеќе секции по планови и
програми кои претходно беа доставени .
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Еколошката секција работеше на програмата за еколошката секција.Во
секцијата учестуваа повеќе групи од сите струки во училиштето првенствено со
цел да се подигне културата на живеење и еколошката свест. Согласно
поставените цели реализирани беа повеќе задачи:
-Одржување на зеленилото околу училиштето
-Организирање акција за собирање на отпадоците
-Активно уредување на околината
-20.09.2019 год.Учество на настанот- Европска недела на мобилност,, Ден без
автомобили,,
-Едукативни работилници преку класните заедници
Одбележување на Денот на Планетата –земја, акција за собирање на стара
хартија
-Чистење и уредување на кабинетите
-Активности по повод Денот за чување на животната средина
-Организирање на еколошки предавања на одделенските часови во рамките на
ОЖВ
ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Драмската секција работеше врз основа на планот и програмата.
Секцијата брои 10 членови истата учествуваше на патрониот празник на
училиштето.
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Рецитаторската секција работеше врз основа на планот и програма. Во
текот на учебната 2019/20 година по повод Патрониот празник подготвуваше
рецитал и музичко сценска претстава ,, Љубовта и мандарините,,под
раководство на проф. Жармена Китрозоска и Ленче Јовановска.
В) СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
Соработката на нашиот Центар со локалната средина се одвиваше во
следните подрачја:
•

соработка со стопанските претпријатија со цел поуспешна
реализација на одредени подрачја од програмите за практична
настава;
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Соработката помеѓу ОЕМУЦ”Св. Наум Охридски” и компанијата
“Костал” продолжи и во учебната 2019/1020 година. Во однос на таа
соработка беа одржани шест состаноци на кои присуствуваа Сашо
Недески, директор на ОЕМУЦ”Св. Наум Охридски”, Билјана Ристоскакоординатор, Сања Јованоска-ментор, Виктор Мизо-генерален
директор на “Костал”, Виктор Дојчиноски- менаџер на човечки
ресурски, Габриела Маркоска-координатор при што беше договорено
да се продолжи со реализација на практичната настава на учениците
од завршните години во “Костал” и училиштето да обезбеди
професор-ментор кој ќе ги придружува учениците во компанијата,
додека пак од компанијата да бидат доделени ментори кои ке ги
обучуваат учениците. Опфатени беа профилите електротехничар за
компјутерска техника и автоматика и електротехничар за електроника
и телекомуникации. Учениците во месец февруари започнаа со
реализација на практичната настава во компанијата “Костал” но
поради појава на пандемијата Ковид и затворање на училиштето
истата беше прекината.
По повод патрониот празник на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“,
компанијата „Костал“ од Охрид претставувана од генералниот
директо Виктор Мизо донира вредна опрема составена од сервер,
принтер во боја како и систем за безжичен интернет. Опремата е
наменета за подобрување на компјутерската мрежа во училиштето
како и подобрување на условите за работа и изведувањето на
наставата. Донацијата е резултат на двегодишната соработка на
компанијата „Костал“ со ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ што се одвива
преку дуалното образование, а која ќе продолжи и во наредниот
период.
Соработка со ОДВ Електрик– унапредување на воспитно-образовниот
процес особено практичната настава за образовниот профил –
техничар за индустриска мехатроника.
Соработка со ЛТХ Леарница– унапредување на воспитнообразовниот процес особено практичната настава за образовниот
профил – техничар за индустриска мехатроника.
На 13.09.2019 год.во посета на нашето училиште беа претставници
од кинескиот ,, Хуавеј,, а целта беше скенирање на состојбите во
стручните училишта со цел опремување на две училници со
електронска опрема.
Одржана е работна средба со Вице премиерката Мила Цароска за
економски прашања,Заменик министерката за образование и наука
Елизабета Наумовска и директорите на компаниите Костал,ОДВ
Електрик,ЛТХ Леарница во врска со реализацијата и подобрување на
наставата во дуалното образование.
Изградена е спортска сала 650м2 во вредност од 24 милиони денари
со комплетна спортска опрема и спортски реквизити од проектот за
изградба на 145 спортски сали.
Во рамките на истиот проект,замената е покривната конструкциа на
училишната зграда од азбестни табли со нови лимени табли.
Комплетно е заменета надворешната дрвена столарија со нова ПВЦ
столарија во рамките на истиот проект.
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Заменето е дворното осветление со ново ЛЕД осветление
.Средствата се обезбедени од Локалната самоуправа.
Завршено е поврзувањето на спортската сала со котларата за парно
греење која се наоѓа во подрумските простории од училишната
зграда. Средствата се обезбедени од Локалната самоуправа.
Реализиран е проектот за изведба на спуштени тавани од типот
„Амстронг“ и замена на постојното осветление со ново вградено ЛЕД
енергетски ефикасно осветление во училишната зграда. Средствата
се обезбедени од Локалната самоуправа.
Во втората фаза во рамки на проектот од МОН во тек е комплетна
реконструкција на училишната работилница и тоа замена на кровната
конструкција и надворешната дрвена столарија со нова ПВЦ,како и
обновување на фасадата од училишната зграда и работилница со
нова енергетски ефикасна фасада.
Во план е во наредниот период со средства од Локалната самоуправа
да се заменат подовите со нови и реконструкција и молерисување на
внатрешните ѕидови од училишната зграда.
Обновување со нов слој на асфалт на надворешниот спортски терен
и негово оградување.

•

Оганизирање на соработка со семејството преку активно вклучување
на родителите во подрачјето на воспитно-образовната дејност преку
родителски средби, совет на родители, училиштен одбор;

•

Соработка со основните училишта – давање повратна информацијапрегледи на успехот на учениците во првото полугодие во нашето
училиште

•

На 05.12.2019 год. Во ОУ ,, Христо Узунов,, одржан е отворен час под
мотото,, Големи и мали- градиме мостови,, од страна на проф.
Билјана Аслимоска и учениците од втора година КТИА заедно со 2
одделенски наставнички и учениците од четврто одделение со цел
заедничка изработка на различни електрични кола.

•

Соработка со МВР околу безбедноста во училиштето, формиран Тим
за безбедност.
Учество на трибина на тема ,, Да зборуваме за видливотои и
невидливото насилство,, во просториите на факултетот ,,Св. Апостол
Павле,, и учество на психологот со своја презентација на темата.
Учество на трибина на факултетот ,, Св. Апостол Павле,, за учество
на жените во науката .
Соработка со коалиција,, СЕГА,, за прашања околу маргинализирани
групи.
Соработка со Младински совет во рамките на програмата за
здравство и теми поврзани со животот и интересите на младите;
Соработка со Медицински Центар –Охрид , грижа за здравјето на
учениците

•
•
•
•
•
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( систематски прегледи) преку анкети и предавања на тема од
областа на преносливи болести за учениците од прва година.
Соработка со МВР и активно учество на средбите во организација на
МВР и општината Охрид на теми поврзани со проблемите на
однесување на младите;
Соработка со Центарот за социјална работа и тимот за малолетничка
деликвенција кој работи во склоп на Центарот
Учество во акциите по повод Денот на дрвото и Денот на екологијата.
Учество во еколошката акција организирана од општината под мотото
“ЗА ПОЧИСТ ОХРИД”.
Хуманитарни акции и апели за помош на болни лица
Организирање на предавања, трибини и други активности по повод
Одбележување на планетата земја и други активности организирани
од Локалната самоуправа

Г) СОРАБОТКА СО ДРУГИ УЧИЛИШТА
Во учебната 2019/20 година, на покана од директорот на ,, Техничката
Школа,, - Ваљево, Бранко Голоскоковиќ, а по по повод на патрониот празник на
училиштето на ден 5.10.2019 година, во Ваљево присуствуваше делегација од
нашето училиште во состав: Сашо Недески-директор, Мануела Брдароска
Јанкоска-пом.директор, Јулијана Петреска и Ѓорѓи Скепароски, професори. При
оваа посета потпишана е повелба за збратимување на ОЕМУЦ ,, Св. Наум
Охридски,, Охрид со ,, Техничката школа,, од Ваљево.Од 23.04.2020 до
26.04.2020 година од познатите причини со пандемијата не се реализира
возвратната посета на ученици и професори од збратименото училиште.
Нашето училиште е активен член на здружението на ЕМС Центри во чија
организација се регионалните и државните натпревари по струки и профили на
ученици од трета година, каде директорот на училиштето е и член на
претседателството на здружението.
Наназад веќе неколку години нашето училиште е дел од соработката со
стручни училишта од регионот ( Турција, Хрватска, Босна и Херцеговина,
Словенија, Србија , Црна Гора и Романија) Оваа соработка трае неколку години
како партнер училишта во рамките на меѓународниот проект “Балкан Јуниор“,
кој настана како идеја да се поврзат училишта со слични струки од различни
држави на Балканот.
„БАЛКАН ЈУНИОР“ претставува меѓународен натпревар од областа на
електротехника и мехатрониката. Целта на проектот е поврзување на
стручните училишта од областа на машинството и електротехниката како и
размена на нивните искуства, промовирање на меѓукултурната соработка и
запознавање со начинот на образование и животот во други држави. Овој
проект како свои цели ги има поставено унапредувањето на знаењето и
споредување со други училишта, подигнување на нивото на знаења и
компетенции на учениците и наставниците во средните стручни школи како и
потикнување на креативноста. Натпреварот се реализира секоја година во едно
училиште од редот на училишните партнери. При тоа од секое училиште
учествуваат по двајца ученици и ментори.
Оваа година поради настанатат состојба и прогласување на пандемијата,
овој меѓународен натпревар кој требаше да се одржи во Констанца , Романија ,
не се одржа.
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Проектот “Балкан Јуниор” настана како идеја да се поврзат училишта од
слични профили од различни држави од Балканот. Идеја започна во 2012
година од страна на Бранко Голоскоковић, директор на Техничкото училиште
од Ваљево, и Фатих Камил Билгин, директорот на училиштето INONU MTAL од
Истанбул. Натпреварувањето “Балкан Јуниор” до сега се одржуваше во:
1. Турција- Истанбул
2. Словенија – Велење
3. Црна Гора – Никшиќ
4. Србија – Ваљево
5. Босна и Херцеговина – Тешањ
6. Хрватска – Лабин
7. РС Македонија - Охрид
Соработката меѓу училиштата се темели на размена на знаење, искуства и
средства за извршување на практични задачи, базирани на повеќегодишното
работење на просветните работници од областа на напредните технологии кои
се неопходни за современ работен пазар (електротехника, машинство и
информатика).
Досегашните натпревари ги опфатија областите од управувањето со CNC
машините, програмирањето на PLC, работењето на 3D печатач, реализација на
електро-пневматски систем управуван со PLC и микропроцесорот за
програмирање и контрола на возила со помош на микроконтролери.
Целта на овој проект е : подигнување на практичната настава на нешто
повисоко ниво преку организирање на натпревари,воспоставување на
соработка и едукација на наставниот кадар , размена на искуство и развој на
дидактичка опрема.
Во рамките на Професионалната ориентација поради состојбата со
пандемијата , таа се одвиваше како и другите активности по електронски пат.
Имено на нашата Веб страна беа презентирани образовните профили во
рамките на струките и сите нови информации во врска со огласите и уписот на
учениците,можностите и условите за учење во нашето училиште.
За образовните профили од електротехничката и машинската струка од
дуалното образование ( техничар за индустриска мехатроника и техничар за
производно машинство ) беа поставени билборди на соодветни места во
нашата општина, а исто така течеше и радиореклама.
Во овие рамки високообразовните институции за учениците од четврта година
вршеа презентација на нивните факултети и можностите кои ги нудат.
• Соработка со средните училишта околу заедничките воспитнообразовни теми (спроведување на екстерниот дел од државна
матура, учество на матурска парада , соработка на ученичките
заедници и др.)
• Соработка со основните училишта – давање повратна информацијапрегледи на успехот на учениците во првото полугодие во нашето
училиште
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Д) ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ И
СЕВКУПНА ГРИЖА ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Во рамките на ова подрачје организирани се редовни систематски
прегледи на учениците од прва и завршните години.
Оваа година се изведија систематските прегледи само за учениците од
четврта година . За учениците од прва година систематските прегледи не се
одржаа поради пандемијата со вирусот.
Исто така беа организирани и изведени систематски и санитарно- здравствени
прегледи на сите вработени во Центарот.
Учениците од IV година во учебната 2019/20 учествуваа во акцијата за
Крводарителство.
Нашите ученици учествуваа на работилници на тема од заштита на здравјето
И минатата учебна година бевме вклучени во проектот на МОН за Условен
паричен надоместок за учениците кои редовно ја посетуваат наставата а
потекнуваат од семејства корисници на социјална помош во соработка со
Центрите за социјална работа од Охрид, Ресен,Дебар и Струга.
Соработка со Младински совет во рамките на програмата за здравство . И
учебната 2019-20 година имаше ученици од ромската националност вклучени
во програмите за Менторирање со нив, со цел постигнување на подобар успех
и редовност во наставата.
Ѓ) УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА ВО ЦЕНТАРОТ
Во Центарот успешно работеше и ученичката заедница која имаше свој
претседател како и претседател на годините.
За својата работа има формирано тела и комисии и тоа за:
- редовноста и успехот;
- организирање на спортски активности;
- соработка со ученичките заедници од други средни училишта;
- давање предлог околу изведување на екскурзија;
- избор на понуди за екскурзија, сликање, прослава на матурска вечер и др.
-учество на учениците на трибини ,, Ајде да зборуваме за видливо и невидливо
насилство,,, учество на жените во науката,што се одржаа во просториите на
факултетот за информатички науки.
Е) МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Пред повеќе години во рамките на СЕА проектот во нашиот Центар беше
формирана младинската организација во која се вклучени ученици од Центарот
и која успешно функционира .Младинската организација имаше свој годишен и
оперативен план за предвидените активности. Учебната 2019/20 година ги
реализира следните активности:
• 03.06.2019 – Учество во еколошка акција на ниво на град Охрид (по
повод ,,Ден на планетата земја„), организирана од страна на општина
Охрид. Собирање на стара хартија.
• 20.09. 2019 - Еднодневна екскурзија од едукативно-рекреативен
карактер. Беа посетени хидроелектраната „ Глобочица“ и селото
Галичник.
• Хуманитарни акции
• 25.09.2019 Апел за помош на Јана Арсовска
11

ОЕМУЦ“Св.Наум Охридски“
•
•
•
•
•

•

•

Годишен извештај 2019/20 година

25;26.12.2019 - Голема Хуманитарна акција по повод патронатниот
празник на училиштето
23.01.2020 - Учество во хуманитарната акција ,,Од срце за Ева„
Јануар-Фебруар – Хуманитарна за Сандра Ническа
Март- Учество на трибина на факултетот ,,Св Апостол Павле„ за
учеството на жените во науката.(ученици: Евгенија Шулевска,
Антоанела Јосифоска)
Април (24-25) - ,,Образовно рандеву„ – on-line натпревари ( Интервју
за работа на англиски јазик- Ученичка Евгенија Шулевска, ментор
Кристина Исијановска; најдобра веб страна ученик Петар Наумоски,
ментор Александра Настоска Николоска. Учеството на штандовите се
откажа поради актуелната ситуација со КОВИД 19.
20.05.2020 – Учество во online истражување ,,Предизвиците од онлајн
наставата во образованието„ Истражувањето беше наменето за
наставници и ученици(I-IV год). Носител на проектот – Здруженија
Лидери за едукација, активизам и развој (LEAD)и фондација Конрад
Аденауер – Скопје.
Е) ПРОИЗВОДСТВЕНА И ДРУГА ОПШТЕСТВЕНО - КОРИСНА
РАБОТА

Во центарот се спроведоа повеќе активности чија цел беше создавање
пријатна атмосфера во училиштето, училницата и училишниот двор,
создавање кај учениците навика за грижа, хигиена, уредување и чување на
училишниот двор, санација и реновирање на санитарните чворови за
учениците, негување кај учениците и вработените позитивен однос кон
работата и училиштето; подготвеност да се вложи труд во извршување работи
за училиштето, развивање хуманост и друг позитивен однос кон другите, грижа
за природата итн.
Реализирани активности
Организирани активности
по повод почетокот на
учебната година

Одржување и уредување
на училишната зграда и
двор
Украсување на училиштето
по повод Нова година и
прослава на матурската
вечер
Патронен празник
Одржување и уредување
на училишната зграда и
двор,санитарните чворови
за учениците

Реализатор
Ученици
наставници,
советници во
Советот на
Општина Охрид,
медиуми
Ученици и класни
раководители
Ученици и
наставници
Ученици и
наставници
Наставници

Ефекти и исходи
Пријатна атмосфера и
позитивни чувства за првиот
училишен ден

Основни знаења за
организирана работа, уредно
и чисто училиште
Пријатен амбиент по повод
новогодишните празници и
прослава на матурската вечер
Почит кон делото на Св.Наум
Охридски
Пријатна атмосфера во
училиштето, позитивен однос
кон работата и училиштето,
организациска припадност,
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Учество во проект Чиста
средина-добар изглед,
впечатлива култура и
вреден пример за иднината
Садење цвеќе и дрвја за
Денот на дрвото
Одбележување на
светскиот ден на планетата
земја,, акција за собирање
на стара хартија
Собирање стара хартија од
училиштето

Годишен извештај 2019/20 година

Здружение ,, Брег
на младоста,,
Ученици и
наставници
Ученици и
наставници
Ученици и
наставници
Ученици и
наставници

општествена
одговорност,подигнување на
хигиената на повисоко ниво
Развивање на еколошка свест

Љубов кон животната средина
и подигање на еколошка свест
Развивање на еколошка свест

Способност за работење со
алат и прибор, љубов кон
животната средина и
подигање на еколошка свест

Ж) ЦРВЕН КРСТ
Во рамките на училиштето работеше и Црвениот крст според својот план
и програма. Во текот на учебната 2019/20 година беа спроведени хуманитарни
акции и тоа:,, Апел за помош за Јана Арсова,,, ,, Од срце за Ева,, , хуманитарно
велосипедско возење за подобрување на животни услови на стари лица итн.
Општинската организација на Црвениот крст во соработка со нашиот
Центар организираше работилница на тема,, Сексуално преносливи болести,,
за учениците од прва година.
IV СЛЕДЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА
Во текот на минатата учебна година беа одржани 12 состаноци на
Наставничкиот совет на Центарот на кој се разгледуваа следните прашања:
✓ Анализа на успехот и поведението на учениците по класификациони
периоди,
✓ формирање на комисии за поправни, вонредни испити, училишна
матурска комисија, испитен одбор и секретар на испитен одбор,
✓ Изрекување педагошки мерки на учениците
✓ Разгледување молби од ученици
✓ Информација за Државниот натпревар на Лидер
✓ Информација за збратимување со Средната Техничка школа од
Ваљево, Република Србија.
✓ Информација за одржаниот припремен состанок за меѓународниот
натпревар ,, Балкан Јуниот,, во Констанца – Романија.
✓ Анализа на потребите и предлог-план за упис на ученици во
наредната учебна година, и во таа насока планирани се и изготвени
флаери, плакати и интерни огласи за упис,
✓ Договор за прослава на Патрониот празник;
✓ Формирање Училишна матурска комисија за спроведување на
завршниот испит и државната матура;
✓ Информација во врска со Конкурсот за упис на ученици во прва
година во учебната 2019/20 ;
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✓ Формирање Училишна комисија за спроведување на Конкурсот за
упис на ученици во 2019/20;
✓ Давање мислење од Наставничкиот совет на Центарот за воспитнообразовната работа на приправниците; Владо Трајчески,Тони
Црвенкоски, Ивона Опетческа , Сашо Ангелоски и Мартина
Јакимоска.
✓ Укинување на Педагошки мерки на ученици, изречени од Наставнички
совет на Центарот;
✓ Утврдување на минимум поени за второто пријавување и вториот
уписен рок.
✓ Информација за бројот на запишани ученици за учениците од прва
година;
✓ распределба на часови и други здолженија за учебната 2020/21
година
✓ Разгледување на Извештајот за работа за учебната 2019/20;
✓ Разгледување на Годишната програма за воспитно-образовната
работа во Центарот;
Во учебната 2019/20 година приоритетни задачи беа:
1. Подобрување на квалитетот на изведување и стекнување знаења и
вештини на учениците за практичната настава и во таа насока планирани
се и реализирани следните активности:
-Професионално усовршување на наставниот кадар
- Ефикасно и ефективно користење на расположливите сопствени
ресурси.
-Идентификување на потребите од наставно-нагледни средства и
помагала
-Конкурирање кај различни донатори и институции преку проекти за
обезбедување опрема.
-Соработка со стручни тимови од стопански субјекти.
-Изведување на практичната настава на профилите : техничар за
индустриска мехатроника и техничар за производно машинство во
претпријатијата: ОДВ електрик, Костал и ЛТХ Леарница.
-Взаемна соработка на наставниот кадар кој ќе изведува практична
настава и менаџментот во претпријатијата околу начинот на изведување
-Соработка помеѓу предметните професори кои предаваат исти или
сродни предмети и десеминација на примена на нови форми и методи.
2. Подобрување на редовноста во наставата со посебен акцент на
неоправданото изостанување и во таа насока планирани и реализирани
се следните активности:
-примена на Правилникот за регулирање на изостаноци на учениците
- зајакнување на соработка на класните раководители со предметните
професори , стручната служба и родителите;
- индивидуална работа со ученици ( причини за изостанување)
- интензивна индивидуална работа со членовите на класните
заедници.
- Интензивна работа со класот, ученичката заедница
- спроведување на групно советување на учениците според програма
на МОН
- одржување вонредни наставнички совети на паралелките каде што се
јави потреба.
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Оваа година има намалување на изостанувањето воопшто на ниво на
Центар како оправданото изостанување така и неоправданото
изостанување.
И оваа година се организираше групно советување на родителите и тоа
како законска обврска по повеќе основи и тоа:
- неоправдано отсуство над 10 неоправдани изостаноци,
- за оправдано отсуство од 100 и над 100 изостаноци,
- за 3 и над 3 недоволни оцени.
За изведеното советување се води комплетна документација.
Советот на родители во текот на учебната 2019/20 година одржа 4
состаноци по прашања што се во нивна надлежност и тоа:
•
•
•
•

Запознавање со упехот и поведението на учениците по
класификациони периоди;
Учество во избор на понуди за прослава на матурската вечер
Давање мислење за предлог-програмата за реализација на
завршната екскурзија на учениците од трета година.
Усвојување на извештајот од изведената повеќедневна екскурзија.

Училишниот одбор во текот на учебната 2019/2020 год одржа 8 седници ,по
прашања од своја надлежност.
• Разгледување и усвојување на Извештајот за материјално и финансиско
работење на училиштето за периодот од 01.09.2019 година до
31.08.2020 година и давање предлог до Советот на општина Охрид за
негово усвојување
• Разгледување и усвојување на Извештајот за реализација на Годишната
програма за работа за учебната 2020/2021 година
• Разгледување и усвојување на предлог Годишната програма за работа
на Училишниот Одбор при ОЕМУЦ,,Св.Наум Охридски“-Охрид за
учебната 2020/2021
• Разгледување и усвојување на предлог Годишната програма за работа
на ОЕМУЦ,,Св.Наум Охридски“-Охрид за учебната 2020/2021 година и
давање предлог до Советот на општината за нејзино донесување
• Верификација на мандатот на член на УО ,претставник на родителите
старателите
• Донесување на одлука за висината на надоместок за изготвување на
Распоред на часови за учебната 2019/2020 година
• Донесување на одлука за одобрување на средства за превоз за учество
на припремен состанок за меѓународниот натпревар„Балкан Јуниор“ во
Констанца ,Република Романија .
• Донесување на одлука за одобрување на средства за превоз на
делегацијата од ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“за присуство за денот на
Училиштето „ Техничка школа “ во Ваљево ,Република Србија .
• Донесување на одлука за определување на висината на сумата за
издавање на втор примерок диплома и за издавање на потврда за
детален наставен план и програма
15

ОЕМУЦ“Св.Наум Охридски“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Годишен извештај 2019/20 година

Донесување на одлука за определување на висината на надоместокот
за изработка на потврди за детален наставен план и програма
Донесување на правилник за дисциплинска одговорност на вработените
во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид
Донесување на Одлука за утврдување на финансискиот план на
училиштето и давање предлог до основачот за негово усвојување
Усвојување на предлогот за измена и дополнување на планот за јавни
набавки за 2019 година
Усвојување на програма за работа на тимот за безбедност во
училиштето за учебната 2019/2020 година
Разгледување на документите на кандидатите по објавениот оглас за
прием на наставници и давање предлог до Директорот
Одобрување на програмата за училишна екскурзија за учебната
2019/2020г.
Донесување на Одлука за избор на членови на комисија за
спроведување на постапката за прибирање и евалуација на понуди за
екскурзија по спроведен јавен оглас
Донесување на Одлука за попис на инвентарот и средствата на
Центарот за 2019 година и формирање на пописна комисија
Донесување на Одлука за награди за пензионери ,јубилејни награди и
награди за ученици
Разгледување и усвојување на предлог планот за јавни набавки за 2020
година
Донесување на Одлука за избор на најповолен понудувач за
спроведување на ученичка екскурзија за учебната 2019 / 2020 година
Разгледување и усвојување на извештајот од Централната комисија за
попис на средства и инвентар за 2019 година
Разгледување на Извештајот за финансиското и материјалното
работење на Центарот за 2019 година и давање предлог до Советот на
Општина Охрид за усвојување
Измена и дополна на планот за јавни набавки за 2020 г.
Опредлување на сумата за уплата за втор примерок диплома

Значајна улога во воспитно-образовниот процес имаат стручните активи. Во
нашиот Центар во учебната 2019/20 работеа по план и програма следните
активи: актив на општообразовна група предмети, актив по електро група
предмети, актив по машинска група предмети, актив по сообраќајна група
предмети и лични услуги.
Активот по општообразовната група предмети одржа 4 состаноци на кои
се разгледуваше програмата за работа на активот,дискусија на новите
наставни планови и програми за наредната учебна годинапредлог распределба
на часови и други задолженија, анализа на успехот и предлози за подобрување
на истиот, формирање секции, договор за набавка на нагледни средства,
училишна литература и други помагала, примена на современи методи во
наставата, начин на прослава на патрониот празник на училиштето, давање
предлози за членови на училиштен одбор, предлог-план за упис на ученици во
прва година.
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По повод Патрониот празник беше организиран ликовен конкурс и доделени
прва, втора и трета награда на учениците : Алекс Силјаноски и Калина Фиона
Милошеска.
Учество на МАСУМ.
Нашето училиште беше домаќин на општинскиот натпревар по математика.
Освоено прво место за Учество на регионален натпревар по математика
од страна на ученичката Радица Јанкиулоска под менторство на проф. Ирина
Димзова Тренеска.
Како активности од Црвен Крст - организирање на хуманитарна акција
по повод Патрониот празник на училиштето, хуманитарна акција за помош на
ученици и лица на кои им беше потребна.
Активот по електро група предмети во текот на учебната 2019/2020 година
одржа 5 состаноци, по прашања што се во нивна надлежност, како што се:
• Извештај од одржаната обука за реформираното средно стручно
образование за прва година.
• Потреби од материјално технички средства за учебната 2019/2020
година.
• Подготовки (тестирање и организација) за натпреварот Лидер на струка
• Предлог области за проектни задачи за завршен испит и државна матура
за учебната 2019/2020 година
• Договор за профилите во електротехничка струка за упис на ученици во
прва година во учебната 2020/2021 година
• Учество на државен натпревар “Лидер -2019“ (На 06.12.2019 година во
СОУ “Гошо Викентиев” во Кочани, по шести пат се одржа натпреварот за
избор на Лидер на струката од завршните години од средното стручно
образование (електротехничката, машинската и сообраќајната струка),
на кој успешно учество имаа и учениците на средното стручно училиште
ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид.
• Учество на натпревар ДАБАР, кој е од меѓународен карактер. На овој
натпревар се вклучија голем број ученици под менторство на
професорите по информатика
• Анализа на успехот и поведението на учениците на крајот од првото
тромесечие во учебната 2019/2020 година
• Одржување на дополнителна и консултативна настава по определени
предмети
• Дискусија околу примена на современите методи во настава,
• Информации и задолженија за патронен празник,
• Договор за натпреварор Балкан Јуниор,
• Подготовка за натпреварот Балкан Јуниор 2020,
• Договор за организирање на Регионален Натпревар за ученици од трета
година од средните стручни училишта за учество на Државниот
натпревар;
• Подготовки за реализација на училиштен натпревар за 2019/2020
• Спроведување на училиштен натпревар за 2019/2020 година
• Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во
периодот на реализација на настава преку далечинско учење односно
учење од дома бр. 12-4217/1 од 30.03.2020 година, како и линк до
упатството од веб страната на Министерството за образование и наука и
понатамошно постапување.
• Формирање на комисија за вршење надзор на реализацијата на online
наставата и давање насоки за реализација на истата (креиран е e-mail:
17

ОЕМУЦ“Св.Наум Охридски“

•

•
•
•

Годишен извештај 2019/20 година

oemuconline@gmail.com на кој во папки се зачувуват наделните
активности по предмети за наставниот кадар од активот на електро група
предмети)
Реализирање на наставните планови и програми за периодот додека
нема да се изведува редовна настава преку користење на социјалните
мрежи (Facebook групи, блогови, messenger, viber), креирање на снимен
наставен материјал за наставните предмети, градење и збогатување на
Националната платформа ЕДУИНО како ресурс за далечинско учење
Анализа на успехот и поведението на учениците на крајот од третото
тримесечие во учебната 2019/2020 година
Предлог распеделба на часови и други задолженија во учебната
2020/2021 година
Анализа на успехот и поведението на учениците на крајот од учебната
2019/2020 година

Активот на машинска група на предмети учествуваше во изработка и
спроведување на годишната програма во учебната 2019/2020 година. При тоа
ги одреди своите активности, време на извршување, носители и цели на
активностите.
Машинскиот актив во текот учебната 2019/20 година одржа четири
состаноци на кои навремено изврши распределба на задолженија за
реализација на наставата, слободните часови и други активности.
Според изработената програма и предвидените активности, на
состаноците од активот опфатени се следните активности:
• Предлог распеделба на часови и други задолженија во учебната 2019/20
година;
• Менторство на помлади колеги при изработка на годишни, тематски и
дневни планови;
• Организирање на кабинетска настава;
• Договор за набавка на нагледни средства и потрошен материјал за
учебната година;
• Изведување на практичната настава во работилница;
• Избор на содржини од еко – теми;
• Подготовка и избор на ученици за натпреварот: Лидер – избор на најдобар
ученик од завршните години;
• Активно учество во реализација на активности во врска со прославата на
Патрониот празник;
• Избор и реализација на проектните задачи;
• Посета на менаџментот од ОДВ, ЛТХ Леарница и Костал, претставник од
МОН и Заменик претседателот на Владата на РСМ Мила Царовска на
нашето училиште и анализа на состојбите и потребите на стручното
образование како и можностите за продлабочување на меѓусебната
соработка.
• Анализа на успехот и поведението на учениците на крајот од првото
тромесечие, на првото полугодие и на крајот од учебната година;
• Одржување на дополнителна и консултативна настава по одделни
предмети;
• Договор за профилите при уписна политика на Центарот за учебната
2020/21 година;
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Подготовка за реализација на училишен натпревар за ученици од трета
година, за учество на Регионален и Државниот натпревар на средните
стручни училишта;
Анализа на постигнатиот успех и поведение на учениците на крајот од
учебната година;
Информација за реализација на наставниот план и програма на крајот од
учебната година;
Анализа на состојбата на запишани ученици после трите уписни рока.

Оваа учебна година поради новонастаната состојба со пандемијата со
вирусот Ковид – 19, според Уредбата донесена од Владата на РСМ од
11.03.2020 година не се изведуваше настава во училиштето. Наставата во овој
период се одвиваше онлајн според препораките од МОН. Сите предметни
наставници од машинскиот актив редовно изведуваа онлајн настава преку за таа
цел формирани групи од учениците по класови на Месинџер, а наставникот
Стојан Новески онлајн наставата ја изведуваше преку платформата Едмодо.
Исто така поради оваа состојба Регионалниот натпревар кој требаше да се
одржи во нашето училиште и Државниот натпревар на средните стручни
училишта беше одложен.
Активот по машинска група на предмети низ целата учебна година,
редовно го следеше оценувањето на учениците и постигнатиот успех по
одржаните класни совети на паралелките, бараше различни форми и методи за
подобрување на успехот на учениците. Членовите на активот одржуваа
дополнителна и консултативна настава по одредени предмети, каде што имаше
потешкотии во совладување на наставата. Исто така низ целата година
одржуваше консултативна настава за вонредните ученици кои се запишани во
машинската струка.
Бидејќи една од целите на стручното образование е менување на
улогата на наставникот, перманентно во текот на целата учебна година,
наставници од машинскиот актив секоја година учествуваат на различни
семинари и обуки. Во оваа учебна година се реализираше следната
обука:„Реализација на модуларни наставни програми“ на 23.08.2019 година во
Скопје на која присуствуваа Стојан Новески, Владо Трајчески, Наташа Јанковска
Китани и Танче Танески.
Во текот на учебната 2019/20 година активот по сообраќај одржа шест
состаноци. Во текот на учебната година активот предложи распределба на
часови и други задолженија, направи анализа на постигнатиот успех на
учениците, организација на кабинетска настава, набавка на нагледни средства
и потрошен материјал, организација на натпреварот Лидер на струка, учество
на државниот натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните
средни училишта во Република Северна Македонија, предлог области за
проектни задачи за завршен испит и државна матура, предлог план за упис за
следната учебна година, организација на online настава во периодот март –
јуни, поради коронавирусот.
На натпреварот Лидер на струка ученикот Дарко Наумоски освои прво и
стана Лидер на сообраќајна струка.
Поради вонредната состојба државниот натпревар на
електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта оваа учебна
година не се одржа.
За време на вонредната состојба наставниците ги реализираа
наставниот план и програма преку online настава (социјални мрежи,
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платформа, вибер). Исто така родителите за постигнатиот успех и поведението
на учениците беа информирани преку вибер, емаил и сл.
Активот по козметичка група на предмети во текот на учебната 2019/2020
реализира 5 состаноци. На истите се дискутираа и разгледуваа следните
точки:
• Примена на информатичко - комуникациска технологија во наставата,
размена на искуства и стручна литература со цел за нејзино
подобрување;
• Меѓусебно набљудување на практични часови, анализа, размена на
искуства, предлози и идеи за примена на современи техники во
наставата;
• Изготвување на годишни и тематски распределенија;
• Организирање на практични вежби помеѓу класовите од различни години
со цел нивно дружење и размена на искуства и знаења;
• Изработка на план и договори за изведување на практична настава по
салони;
• Изложба и презентација на кабинетска настава по повод Патрониот
празник на училиштето;
• Подготовка и избор на ученици за МАССУМ – презентација преку
практична работа на струката лични услуги;
• Успешна реализација на он – лајн настава за учениците од сите години,
по сите предмети преку користење на предложените платформи од МОН
за учење на далечина (фејсбук, вибер, зум), поради прекин на наставата
и прогласувањето на вонредната состојба во државата.
На Советите на паралелките во учебната 2019/20 година се работеше согласно
планираните активности и се одржаа 5 редовни наставнички совети( од кои два
online) и повеќе вонредени за класовите за кои тековно ќе се јавеше потреба.
Активностите кои се реализираа се: број и структура на запишаните ученици,
снабденост со учебници и други помагала, анализа на успехот и поведението
со посебен осврт на проблематичните ученици, сведување на општиот,
поединечниот успех и поведение на учениците, реализација на наставниот
план и програма и др.
V СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР
Во однос на стручното усовршување на наставниот кадар учебната
2019/20година се одржаа следните семинари:
1. Учество во работни групи за развивање на наставната програма по
предметот ,, Мехатронички системи,, за трета година за образовниот
профил – Техничар за индустриска мехатроника во Крушево 2729.02.2020 ( проф.Јулијана Петреска и Љупчо Балески )
2. Обука:„Реализација на модуларни наставни програми“ на
23.08.2019 година во Скопје на која присуствуваа Стојан Новески,
Владо Трајчески, Наташа Јанковска Китани и Танче Танески.
3. Обука за подигање на капацитетите на училиштата за развој на
Еразмус + апликации 25 -27.11.2019 ( национална агенција за
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европски образовни програми и мобилност) проф. Јорданка
С.Недеска
4. Онлајн курс на тема ,, Инклузивно образование,, ( МОН) повеќе
професори
5. Онлајн курс на тема,, MS Teams for education,, 01.04.2020 ( Семос)
Јорданка Н Симиџиоска, Љупчо Балески
6. 20.05.2020 – Учество во online истражување ,,Предизвиците од
онлајн наставата во образованието„ Истражувањето беше наменето
за наставници и ученици(I-IV год). Носител на проектот – Здруженија
Лидери за едукација, активизам и развој (LEAD)и фондација Конрад
Аденауер – Скопје
АНАЛИЗА
На успехот и поведението на учениците во ОЕМУЦ,,Св.Наум Охридски,,
Охрид за учебната 2019/2020година
Врз основа на годишната програма за работа на Центарот изготвена е
анализа во која е опфатено следното:
1.Реализација на наставната програма по струки и занимања
2.Број на ученици по струки и занимања
3.Успех на учениците по струки и години по оделни наставани содржини
4.Успехот на ниво на Центарот
5.Поведение и изостаноци на учениците
I.РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО СТРУКИ И ЗАНИМАЊА
Врз основа на искажувањата на предметните професори на одржаните
наставнички совети на паралелките на 21.05.2020г.и 11.06.2020 г.како и увидот
во педагошката евиденција се заклучи дека планираната програма по
наставните предмети и содржини е реализирана во целост.
II.БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ПО СТРУКИ И ЗАНИМАЊА
До крајот на учебната година во нашиот Центар учеа 616 ученици од кои
293 ученици во електротехничката струка,127 ученици во машинската струка 99
ученици во сообраќајната струка и 97 ученици во струката лични услугикозметичар техничар.
Од почетокот на учебната година до крајот на наставната година се
испишале 14 ученици, 9 од машинска струка и 2 од лични услуги-козметичар,1
од сообраќајна струка и 2 од електротехничка срука.
1.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
I година на IV степен стручна подготовка учеа 108 ученици
II година на IV степен стручна подготовка учеа 81 ученик
III година на IV степен стручна подготовка учеа 70 ученици
IV година на IV степен стручна подготовка учеа 34 ученици
МАШИНСКА СТРУКА
I година на IV степен стручна подготовка учеа 50 ученици
II година на IV степен стручна подготовка учеа 31 ученик
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III година на IV степен стручна подготовка учеа 30 ученици
IV година на IV степен стручна подготовка учеа 16 ученици
СООБРАЌАЈНА СТУКА
I година на IV степен стручна подготовка учеа 27 ученици
II година на IV степен стручна подготовка учеа 21ученик
III година на IV степен стручна подготовка учеа 27 ученици
IV година на IV степен стручна подготовка учеа 24ученици
ЛИЧНИ УСЛУГИ – КОЗМЕТИЧАР ТЕХНИЧАР
I година на IV степен стручна подготовка учеа 26 ученици
II година на IV степен стручна подготовка учеа 28 ученици
III година на IV степен стручна подготовка учеа 27 ученици
IV година на IV степен стручна подготовка учеа 16 ученици
II.1.УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА ЦЕНТАРОТ
На ниво на Центарот годината ја завршија 609 ученици или 98,86%
(2018/19-96,07%; 2017/18-90,72%; 2016/17-86,37%) што е поголем процент во
однос на минатите учебни години . На ниво на Центарот одлични се 104
ученици или 16,88%, мн.добри се 175 ученици или 28,40 %, добри се 255
ученици или 41,39%, доволни се 75 или 12,17%. На поправен испит упатени се
4 ученици или 0,64 % од кои со една недоволна оцена се 2 ученици или 0,32%
со две недоволни оцени се 2 ученици или 0,32%.
На испит на годината упатени се 3 ученици.
Средниот успех на ниво на Центарот изнесува 3,35 (2018/193,47;2017/18-3,29; 2016/17-3,25; 2015/16-3,015).
Најдобар успех на ниво на Центарот постигнале учениците од II-5 клас со
среден успех 4,26.
УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО СТРУКИ
2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
Од I до IV година електротехничка струка од вкупно 293 ученици завршиле
291учениk или 99,31%, од кои:
Со одличен успех се 73 ученици
Со мн. добар успех се 91 ученици
Со добар успех се 109 ученици
Со доволен успех се 18 ученици
На испит на годината упатени се 2 ученици.
Средниот успех на ниво на електротехничка струка изнесува 3,52
(2018/19-3,57;2017/18-3,45;2016/17-3,29; 2015/16 -3,15)
Најдобри класови во електротехничката струка се: II -5 -4,26 а најслаб III- 12,78 .
МАШИНСКА СТРУКА
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Од I до IV година машинска струка завршиле 123 ученици од вкупно 127 или
96,85% (2018/19-91,52%;2017/18-88,49;2016/17-88,28%;2015/16-92,12%) од кои :
Со одличен успех се 2 ученици
Со мн. добар успех се 23 ученици
Со добар успех се 64 ученици
Со доволен успех се 34 ученици
На поправен испит упатени се 4 ученици од кои:
Со 1 недоволна оцена 2 ученици
Со 2 недоволни оцени 2 ученици
Средниот успех во машинската струка изнесува 2,88 (2018/19-2,95;207/18-2,95;
2016/17-3,04)
Најдобар клас во машинската струка е I-б со среден успех 3,27 а најслаб Iа- со
среден успех 2,6
СООБРАЌАЈНА СТРУКА
Од I до IV година сообраќајна струка завршиле 99 ученици од вкупно 99 или
100% (2018/19-95,91%;2017/18-88,23;2016/17-95,04%) од кои:
Со одличен успех се 21 ученик
Со мн.добар успех се 35 ученици
Со добар успех се 35ученици
Со доволен успех се 8 ученици
Средниот успех во сообраќајната струка изнесува 3,69 (2018/19-3,64;2017/183,31; 2016/17-3,45)
Најдобар клас во сообраќајната струка е II -с со среден успех 4,06 а најслаб IV
с со среден успех 3,29.
ЛИЧНИ УСЛУГИ
Од I до IV година лични услуги завршиле 96 ученици од вкупно 97 или 98,96 %
( 2018/19-96,03%;2017/18-90,29%;2016/17-85% од кои:
Со одличен успех се 8 ученици
Со мн.добар успех се 26 ученици
Со добар успех се 47 ученици
Со доволен успех се 15 учениk
На испит на годината упатен е 1 учениk.
Средниот успех во лични услуги изнесува 3,51
Најдобар клас во лични услуги е IV -к со среден успех 3,69 а најслаб I к- клас
со среден успех 2,97.
II.1 АНАЛИЗА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ГОДИНИ
УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА I ГОДИНА
На ниво на I година од вкупно 211 завршиле 211 ученици или 100 % од
учениците (2018/19-95,12%;2017/18-88,05%; 2016/17-90,56%) од кои:
Со одличен успех се 39 ученици
Со мн. добар успех се 68 ученици
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Со добар успех се 84 ученици
Со доволен успех се 20 ученици
Средниот успех на ниво на I година изнесува 3,49 (2018/19-3,57;2017/18-3,11;
2016/17-3,26; 2015/16-3,27)
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА I ГОДИНА
I година на IV степен на образование
Од вкупно 108 ученици завршиле сите 108 или 100% (2018/19100%;2017/18-92,95%; 2016/17-85,36%; 2015/16-93,54% од учениците)
Од нив:
Со одличен успех се 28 ученици
Со мн.добар успех се 44 ученици
Со добар успех се 34 ученик
Со доволен успех се 2 ученици
На поправен испит нема ученици
Средниот успех на ниво на I година изнесува 3,72 (2018/19-3,75;2017/18-3,16;
2016/17-3,29; 2015/16-3,46 ).
МАШИНСКА СТРУКА I ГОДИНА
I година на IV степен на образование
Од вкупно 103 ученици завршиле 103 или 100% (2018/19-87,5%;2017/1883,87; 2016/1787,5%; 2015/16-96,55%)
Од нив:
Со одличен успех 11 ученици
Со мн.добар успех се 24 ученици
Со добар успех се 50 ученици
Со доволен успех се 18 ученици.Средниот успех на ниво на I година изнесува
3,26 (2018/19-3,032017/18- 2,86, 2016/17-3,0; 2015/16-2,76).
СООБРАЌАЈНА СТРУКА I ГОДИНА
I година на IV степен на образование
Од вкупно 27 ученици завршиле 27 или 100% од учениците (2018/1988,46%;2017/18-90%; 2016/17-96%)
Од нив:
Со одличен успех се 8 ученици
Со мн.добар успех се 11 ученици
Со добар успех се 8 ученици
Со доволен успех нема
Средниот успех на ниво на I година изнесува 3,9 (2018/19-3,82;2017/18-3,13;
2016/17-3,45; 2015/16- 3,46).
ЛИЧНИ УСЛУГИ – КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР I ГОДИНА
I година на IV степен на образование
Од вкупно 26 ученици завршиле 26 или 100% од учениците (2018/1996,29%;2017/8-77,77% ;2016/17-100%)
Од нив:
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Со одличен успех е 2 ученици
Со мн.добар успех се 4 ученици
Со добар успех се 18 ученици
Со доволен успех се 2 ученици
Средниот успех на ниво на I година изнесува 2,97 (2018/19-3,32;2017/18-3,2;
2016/17-3,29).
II.2 АНАЛИЗА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ГОДИНИ
УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА II ГОДИНА
На ниво на II година завршиле 156 ученици од вкупно 161 или 96,89 % од
ученици (2018/19-94,90%;2017/18-93,26%, 2016/17-86,20%) од кои:
Со одличен успех се 36 ученици
Со Мн. добар успех се 43 ученици
Со добар успех се 61 ученици
Со доволен успех се 16ученици
На поправен испит упатени се 4 ученици
-со 1 недоволна оцена се 2 ученици
-со 2 недоволна оцена се 2 ученици
На испит на годината упатен е 1 ученик.
Средниот успех на ниво на II година изнесува 3,43 (2018/19-3,37;2017/18-3,27;
2016/17-3,35)
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА II ГОДИНА
II година на IV степен на образование
Од вкупно 81 ученик завршиле сите 81 ученици или 100% (2018/19-100%
;2017/18-84,61%; 2016/17-96,66%)
Од нив:
Со одличен успех се 25 ученици
Со мн.добар успех се 27 ученици
Со добар успех се 24 ученици
Со доволен успех се 5 ученици
На поправен испит нема ученици
Средниот успех на ниво на II година изнесува 3,58 (2018/19-3,39;2017/18-3,43;
2016/17-3,63; 2015/16- 3,08).
МАШИНСКА СТРУКА ГОДИНА
II година на IV степен на образование
Од вкупно 31 ученици завршиле 27 ученици или 87,09% (2018/1984,84%;2017/18-100% ,2016/17-86,66%; 2015/16-83,87%)
Од нив:
Со одличен успех е 1 ученик
Со мн.добар успех се 2 ученици
Со добар успех се 19 ученици
Со доволен успех се 5 ученици
На поправен испит упатени се 4 ученици
-со 1 недоволна оцена е 2 ученик
-со 2 недоволна оцена се 2 ученици
Средниот успех на ниво на II година изнесува 2,7 (2018/19-2,77;2017/18-2,76;
2016/17-3,06).
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СООБРАЌАЈНА СТРУКА
II година на IV степен на образование
Од вкупно 21 ученик завршиле 21 ученици или 100% (2018/1996,29%;2017/18-100%; 2016/17-86,36%; 2015/16-100%)
Од нив:
Со одличен успех се 9ученици
Со мн.добар успех сe 7 ученици
Со добар успех се 4 ученици
Со доволен успех е 1 ученик
Средниот успех на ниво на II година изнесува 4,06 (2018/19-3,56; 2017/18-3,58;
2016/17-3,3)
ЛИЧНИ УСЛУГИ – КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
II година на IV степен на образование
Од вкупно 28 ученици завршиле 27 ученици или 96,42% (2018/1992,59;2017/18-93,75%; 2016/17-66,66%; 2015/16-100%)
Од нив:
Со одличен успех е 1 ученик
Со мн.добар успех се 7 ученици
Со добар успех се 14 ученици
Со доволен успех се 5 нема
На испит на годината упатен е 1 ученик
Средниот успех на ниво на II година изнесува 3,11 (2018/19-3,74;2017/18-3,02;
2016/17-2,85).
II.3

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА III ГОДИНА

На ниво на III година од вкупно 154 завршиле 153 ученици или 99,35 % од
ученици (2018/19-93,20%;2017/18-92,30%; 2016/17-82,31%; 2015/16-89,41% ) од
кои:
Со одличен успех се 18 ученици
Со мн. добар успех се 46 ученици
Со добар успех се 65 ученици
Со доволен успех се 24 ученици
На испит на годината упатена е 1 ученик.
Средниот успех на ниво на III година изнесува 3,29 (2018/19-3,245;2017/183,48%; 2016/17-2,91; 2015/16-2,915).
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА III ГОДИНА
III година на IV степен на образование
Од вкупно 70 ученици завршиле 69 ученици 98,54% (2018/1988,88%;2017/18-98,27%; 2016/17-70,76%; 2015/16-81,25%)
Од нив:
Со одличен успех се 11 ученици
Со мн.добар успех се 17 ученици
Со добар успех се 30 ученици
Со доволен успех се 11 ученици
На испит на годината упатена е 1 ученик.
Средниот успех на ниво на III година изнесува 3,25 (2018/19-3,26;2017/18-3,79;
2016/17-3,05; 2015/16-2,91).
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МАШИНСКА СТРУКА III ГОДИНА
III година на IV степен на образование
Од вкупно 30 ученици завршиле сите 30 или 100,00% од учениците од
кои:
Со одличен успех нема
Со мн.добар успех 10 ученици
Со добар успех се 10 ученици
Со доволен успех се 10 ученици
Средниот успех на ниво на III година изнесува 2,86 (2018/19-2,662017/18-3,09;
2016/17-2,81; 2015/16-2,64)
III ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА
III година на IV степен од 27 ученици завршиле сите 27 ученици
Од нив:
Со одличен успех се 2 ученици
Со мн.добар успех се 9 ученици
Со добар успех се 14 ученици
Со доволен успех се 2 ученици
Средниот успех на ниво на III година изнесува 3,54 (2018/19-3,55;2017/18-3,52;
2016/17-3,36; 2015/16-3,35)
ЛИЧНИ УСЛУГИ – КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР III ГОДИНА
III година на IV степен завршиле 27 ученици од 27ученици или 100%.
Од нив:
Со одличен успех се 5 ученици
Со мн.добар успех се 10 ученици
Со добар успех се 11 ученици
Со доволен успех 1 ученик
Средниот успех на ниво на III година изнесува 3,59 (2018/19-3,5;2017/18-2,9;
2016/17-3,4; 2015/16-2,77 ).
II.4
УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА IV ГОДИНА
На ниво на IV година од вкупно 90 завршиле 89 ученици или 98,88 % од
ученици (2018/19-98,80%;2017/18-92,85%; 2016/17-92,71%; 2015/16- 88,55%) од
кои:
Со одличен успех се 11 ученици
Со мн. добар успех се 18 ученици
Со добар успех се 45 ученици
Со доволен успех се 15 ученици
На испит на годината упатен е 1 ученик.
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,5 (2018/19-3,70;2017/18-3,33;
2016/17-3,04; 2015/16-3,04).
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА IV ГОДИНА
IV година на IV степен на образование
Од вкупно 34 ученици завршиле 33 ученици 97,05% (2018/19-100%;2017/1893,75% , 2016/17-80%; 2015/16-89,18%)
Од нив:
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Со одличен успех се 9 ученик
Со мн.добар успех се 3 ученици
Со добар успех се 21 ученици
Со доволен успех нема ученици
На испит на годината упатен е 1 ученик.
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,54 (2018/19-3,90;2017/18- 3,34,
2016/17-3,215; 2015/16-3,15).
МАШИНСКА СТРУКА IV ГОДИНА
IV година на IV степен на образование
Од вкупно 16 ученици завршиле 16 ученици или 100%.
Од нив:
Со одличен успех нема
Со мн.добар успех се 2 ученици
Со добар успех се 11 ученици
Со доволен успех се 3 ученици
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,06 (2018/19-3,37; 2017/18-3,1;
2016/17-3,29).
IV ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА
Од вкупно 24 ученик завршиле 24 ученици или 100%.
Од нив:
Со одличен успех се 2 ученици
Со мн.добар успех се 9 ученици
Со добар успех се 8 ученици
Со доволен успех се 5 ученици.
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,29 (2018/19-3,64;2017/18-3,01;
2016/17-3,69; 2015/16-3,90).
ЛИЧНИ УСЛУГИ – КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР IV ГОДИНА
IV година завршиле 16 ученици од вкупно 16 или 100%
Од нив:
Со одличен успех нема
Со мн.добар успех се 5 ученици
Со добар успех се 4ученици
Со доволен успех 7 ученици
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,69 (2018/19-3,5;2017/18-3,53;
2016/17-3,1; 2015/16-3,2).
ПРИКАЗ НА СРЕДНИОТ УСПЕХ ПО ГОДИНИ И СТРУКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
Iгодина на IV степен средниот успех изнесува 3,72
II година на IV степен средниот успех изнесува 3,58
III година на IV степен средниот успех изнесува 3,25
IV година средниот успех изнесува 3,54
Среден успех на електротехничка струка е 3,52.
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Класови со најдобар среден успех се II-5 со среден успех 4,26 .
Клас со најслаб среден успех е: III- 1- 2,78.
МАШИНСКА СТРУКА
I година на IV степен средниот успех изнесува2,93
II година на IV степен средниот успех изнесува 2,7
III година на IV степен средниот успех изнесува 2,86
IV година средниот успех изнесува 3,06
Среден успех на машинска струка е 2,88.
Клас со најдобар среден успех се I б-3,27 и IV б со среден успех 3,24
Клас со најслаб среден успех е: I а со среден успех 2,6
СООБРАЌАЈНА СТРУКА
I година на IV степен средниот успех изнесува 3,9
II година на IV степен средниот успех изнесува 4,06
III година на IV степен средниот успех изнесува 3,54
IV година средниот успех изнесува 3,29
Среден успех сообраќајна струка е 3,69.
Клас со најдобар среден успех се II- с со среден успех 4,06
Клас со најслаб среден успех е: IV с со среден успех 3,29.
ЛИЧНИ УСЛУГИ
I година на IV степен средниот успех изнесува 2,97
II година на IV степен средниот успех изнесува 3,11
III година на IV степен средниот успех изнесува 3,59
IV година средниот успех изнесува 3,69
Средниот успех во лични услуги еизнесува 3,34.
Клас со најдобар среден успех се IV к со среден успех 3,69
Клас со најслаб среден успех е: I- к со среден успех2,97.
Средниот успех по сите предмети, струки и степен на образование се дадени
во прилог на анализата.
По завршување на поправните испити, успехот на учениците е следен:
Со одличен успех се 104 ученици
Со многу добар успех се 175 ученици
Со добар успех се 258 ученици
Со доволен успех се 79 ученици
ПОВЕДЕНИЕ И ПЕДАГОШКИ МЕРКИ НА УЧЕНИЦИТЕ
Од почетокот на учебната година до крајот на годината направени се
вкупно 27762 изостаноци или 45,06 просек по ученик (2018/19-63,93;
2017/18-72,07; 2016/17-76,43 просек по ученик) од кои оправдани 24645 или
40,00 просек по ученик (2018/19-56,98; 2017/18-63,70; 2016/17-68 просек по
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ученик) и 3117 неоправдани или 5,06 просек по ученик (2018/19-6,94;
2017/18-8,37; 2016/17-8,43 просек по ученик).
Во однос на минатите учебни години има значително намалување на
оправданото и неоправданото изостанување.
Во електротеничката струка направени се вкупно 12166 изостаноци или
41,52 (2018/19-64,67; 2017/18-67,43, 2016/17-75,51 изостаноци просек по
ученик),од кои оправдани 10760 или 36,72 просек по ученик (2018/19-57,94;
2017/18-59,99; 2016/17-66,72 просек по ученик ) и 1406 неоправдани или 4,79
просек по ученик (2018/19-6,72;2017/18-7,44; 2016/17-8,79 просек по ученик). Во
електротехничката струка има намалување на оправданото и
неоправданото изостанување.
Во машинската струка направени се вкупно 6698 изостаноци или 52,74 просек
по ученик (2018/19-76,21; 2017/18-89,25; 2016/17-78,37 изостаноци просек по
ученик), од кои оправдани 5810 или 45,74 просек по ученик (2018/19-64,38;
2017/18-73,38; 2016/17-68,61 просек по ученик) и 888 неоправдани или 6,99
просек по ученик (2018/19-11,38; 2017/18-11,86, 2016/17-9,76).
Во машинската струка има значително намалување на оправданото и
неоправданото изостанување во спoредба со минатите учебни година.
Во сообраќајната струка направени се вкупно 3406 изостаноци или
34,40 просек по ученик (2018/19-36,38; 2017/18-58,68; 2016/17-64,86
изостаноци просек по ученик), од кои оправдани 3085 или 31,16 просек по
ученик (2018/19-33,38;2017/18-51,14; 2016/17-58,42просек по ученик) и 321
неоправдани или 3,24 просек по ученик (2018/19-3; 2017/18-7,53; 2016/175,44просек по ученик). Во сообраќајната
`
струка има намалување на изостанувањето.
Во лични услуги направени се вкупно 5492 изостаноци или 56,61 просек по
ученик (2018/19-74,52;2017/18-85,61; 2016/17-89,23 просек по ученик) од кои
оправдани 4990 или 51,44 просек по ученик (2018/19-68,41;2017/18-76,98;
2016/17-80,13) просек по ученик) и 502 неоправдани или 5,17 просек по
ученик (2018/19-6,10;2017/18-8,63; 2016/17-9,1просек по ученик). Во струката
лични услуги има намалување на оправданото и неоправданото
изостанување.
Оваа учебна година 3 ученици полагаа испит на годината по сите
предмети ( 2 од електротехничка струка и 1 од козметички техничар).
Тројца ученици полагаа дополнителни испити.
Во однос на поведението на учениците 573 ученици се со примерно
поведение, 29 ученици се со добро поведение, 14 ученици со незадоволително
поведение.
Во овој временски период изречени се следните педагошки мерки:
Индивидуално доделени награди е на 2 ученици.
Пофалба е доделена на 2 ученици.
- Писмена опомена од класен раководител на 86 ученици.
- Писмена опомена од Наставнички совет на паралелката на 36 ученици.
- Писмена опомена пред отстранување од Центарот на 11 ученици.
Од психолошко-социолошката служба
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I ГОДИНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
2019/2020г.
Ред
.бр.

ПРЕДМЕТИ

Среден
успех

Бр.на
нед.оц.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Македонски јазик и лит.
Англиски јазик
Математика
Историја
Информатика
Физика
Техничка комуникација
Современи технологии во
економски сектори
Електротехнички материјали
Електротехника
Основи на машинство
Ликовна уметност
Музичка култура
Спорт и спортски активности
Граѓанско образование

3,34
3,02
3,47
3,78
4,18
3,07
3,89
4,57

0
0
0
0
0
0
0
0

3,66
3,07
3,35
4,59
3,71
4,2
4,06

0
0
0
0
0
0
0

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вкупно
учениц
и
108
-=-=-=-

91

I 5-17
91
91
108
108
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II ГОДИНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
2019/2020г.
Ред
.бр.

ПРЕДМЕТИ

1.

Македонски јазик и
литература
Англиски јазик
Математика
Електротехника
Физика
Електроника

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Среде
н
успех
3,38

Бр.на
нед.о
ц.
/

Вкупно
учениц
и
81

3,71
3,01
3,78
3,41
3,49

/
/
/
/
/

-=-=II 1

Програмирање
Информатика
Основи на мерења и
логички кола
Автоматика
Историја на Македонија
Електрични мерења
Осветлување и
инсталации
Дигитална електроника и
микропроцесори
Телекомуникации
Основи на мерењата и
електрични кола
Аналогна електроника
Хидраулика и
пневматика
Основи на
програмирање
Логички кола
Практична настава

3,09

/

3,025

/

II3,463
II 3,4

3,515

/

3,97
3,89

/
/

II 3,4 63
II 1 ,5
II 1

3,14

/

II 2

3,00
2,71

/
/

II 2
II 2

2,85
4,11

/
/

II 2
II 5

3,94

/

II 5

4,39
3,79

/
/

II 5
II1,2,3,
4

Спорт и спортски
активности

4,31

/

81

II1,3,4,
5
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III ГОДИНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
2019/2020г.
Ред.
број

ПРЕДМЕТИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Македонски јаз. и литера.
Англиски јазик
Математика
Бизнис
Електроника
Автоматика
Електрични машини и
погони
Електрични мрежи
Енергетски постројки и
уреди
Електрични апарати и
уреди
Дигитална електроника и
микропроцесори
Електронски склопови и
уреди
Телекомуникациони
склопови и уреди
Програмирање
Дигитални системи
Електрични машини и
погони-изборен
Електронски склопови и
уреди (изборен)
Програмирање – изборен
Автоматика
Спорт и спортски
активности
Практична наставаенергетика
Практична наставаелектроника
Практична настава-ком.тех.
и автоматика
Автоматика (изборен)
Телекомуникациски склоп.и
уреди-изборен
Практична наставаизборен

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23
24
25.
26.

Сред
.
успе
х
2,93
3,50
2,83
3,47
2,39
2,8
2,56

Бр.на
нед.оц.

Вкуп.
учен.

/
/
/
/
/
/
/

70
-=-=-=18-III 1
-III 1
-III 1

2,89
2,65

/
/

-III 1
-III 1

2,7

-III 1

2,50

/

- III 2

2,63

/

- III 2

3,13

/

- III 2

4,09
2,72
2,72

/
/
/

III 3,4
III 3,4-III 1

2,63

/

- III 2

3,80
3,815
3,46

/
/
/

III 3,4
III 3,4
70

3,3

/

-III 1

3,00

/

- III 2

4,00

/

- III 3,4

2,33
2,63

/
/

-III 1
- III 2

3,55

/

III 3,4
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IV ГОДИНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
2019/2020г.
Ред.
Број

ПРЕДМЕТИ

1.

Македонски јаз. и
литература
Англиски јазик
Математика
Бизнис
Граѓанско образование

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Автоматика
Електрични машини и
погони
Ел.апарати и уреди
Ремонт на ел. машини
Практична нас.
Електрични маш.и пог.изб.
Автоматика (изборен)
Електронски склопови и
уреди
Телекомуникациски
склопови и уреди
Практична наставаелектроника
Електронски склопови и
уреди-изборен
Телекомуникациски
склопови и уреди -изборен
Програмирање
Дигитални системи
Процесно управување
Практична настава-КТИА
Програмирање-изборен
Спорт и спортски
активности

Среден
успех
3,33

Број на
недов.оц.
/

Вкупно
ученици
34

3,50
3,03
3,53
3,56

/
/
/
/

-=-=-=-=-

3,14
2,57

/
/

IV1 -8
IV1 – 8

3,71
2,57
5,00
3,57
2,57
2,57

/
/
/
/
/
/

IV1 – 8
IV1 – 8
IV1 - 8
IV1 - 8
IV1 - 8
IV2 -4

3,5

/

IV2 -4

4,75

/

IV2 -4

3,5

/

IV2 -4

3,25

/

IV2 -4

3,515
2,87
3,8
4,135
4,09
4,40

/
/
/
/
/
/

IV3,4-22
IV3,4-22
IV3,4-22
IV3,4-22
IV3,4-22
34

34
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I ГОДИНА МАШИНСКА СТРУКА 2019/20200
ПРЕДМЕТИ
Сред.
Број на
успех
нед.
оцени
Македонски јазик и
2,32
/
литература
Англиски јазик
2,78
/
Математика
2,66
/
Историја
3,24
/
Информатика
3,55
/
Физика
2,46
/
Граѓанско образование
2,77
/
Спорт и спортски
3,0
/
активности
Ликовна уметност
4,12
/
Музичка култура
2,75
/
Технологија на обработка
2,87
/
Машински елементи со
2,96
/
механика
Машинство и други сектори 2,57
/
Техничко цртање со КАД
3,09
/
Технички пресметки
2,8
/

Ред.
број

Вкуп.
ученици

1.

50

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

II ГОДИНА МАШИНСКА СТРУКА
2019/2020г.
Ред. ПРЕДМЕТИ
Сред.
број
Успех
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Македонски јаз.и литератур
Англиски јазик
Математика
Физика
Информатика
Историја на Македонија
Технологија на обработка
Машински елементи со
механика
Практична настава
Технологија на моторни воз.
Електротехника
Електротехника со
електроника
Енергетска техника
Спорт и спортски
активности
Компјутер.моделирање и
конструирање

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=11
-=11

Број на
нед.
Оцени

Вкупно
учен.

2,44
2,69
2,16
2,41
2,45
2,44
2,94
2,5

/
/
/
3
/
1
/
/

31
-=-=-=-=-=18(II-б)
18(II-б)

3,11
2,5
2,8
3,22

1
/
/
/

31
13(II-а)
(II-а)
18(II-б)

2,6
4,25

/
/

18(II-б)
31

2,46

/

18(II-б)
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III ГОДИНА НА МАШИНСКА СТРУКА 2019/2020г.
ПРЕДМЕТИ
Сред.
Број на
Успех
нед.
Оцени
1.
Македонски јаз.и литератур 2,63
/
2.
Англиски јазик
2,53
/
3.
Математика
2,26
/
4.
Спорт и спортски
3,15
/
активности
5.
Бизнис
3,05
/
6.
Технологија на моторни
2,68
/
возила
7.
Електроника
2,89
/
8.
Електротехника
3,21
/
9.
Контролна технологија
2,58
/
10.
Практична настава АТМ
3,68
/
11.
Технологија на моторни
2,42
/
возила(изборен)
12
Електротехника (изборен)
3,74
/
13.
Технологија на обработка
2,50
/
14.
Машински елементи со
2,25
/
механика
15.
Енергетска техника
2,25
/
16.
Автоматско управување и
2,25
/
програмирање
17.
Возила и механизација
2,50
/
Машини и опрема
2,75
/
19.
Возила и механизација2,75
/
изборен
20.
Практична настава МТ
3,00
/
21.
Практична настава-изборен 2,50
/
22.
Компјутерско моделирање и 3,43
/
конструирање
23.
Хидропневматска техника
2,86
/
24.
Програмирање на
3,00
/
компјутерски управувани
машини
25.
Компјутерско управување
3,57
/
26.
Практична настава
4,29
/
27.
Компјутерско управување2,86
/
изборен
27.
Програмирање на
3,142, /
компјутер. Управувани
маш.-изборен
Ред.
Број

Вкупно
учен.
30
-=-=-=-=19(III-а)
(III-а)
(III-а)
(III-а)
(III-а)
(III-а)
(III-а)
МТ(III-б)4
МТ(III-б)4
МТ(III-б)4
МТ(III-б)4
МТ(III-б)4
МТ(III-б)4
МТ(III-б)4
МТ
МТ(III-б)4
ТКУ(III-б)7
ТКУ(III-б)7
ТКУ(III-б)7
ТКУ(III-б)7
ТКУ(III-б)7
ТКУ(III-б)7
ТКУ(III-б)7
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IV ГОДИНА МАШИНСКА СТРУКА
2019/2020г.
Ред.
Број

ПРЕДМЕТИ

1.
2.

Македонски јазик и
литература
Англиски јазик

3.

Среден
успех на
IV
2,67

Број на
негативни
оцени

Вкупно
ученици
16

2,78

-=-

Бизнис

3,2

-=-

4.

Граѓанско образование

2,78

-=-

5.
6.
7.

Математика
Спорт и спортски активности
Технологија на моторни
возила АТМ
Електротехника
Електроника
Контролна технологија
Практична настава ATM
Математика - изборен
Технологија на моторни
возила-изборен
Технологија на обработка
Автоматско управување и
програмирање
Возила и механизација
Одржување и монтажа
Машини и опрема
Практична настава MT
Возила и механизацијаизборен
Практична настава-изборен
Програмирање на
компјутерски управувани
машини
Компјутерско управување
Проектирање на
произв.технолошки системи
Практична настава ТКУ
Компјутерско управувањеизборен
Програмирање на
компјутерско управувани
машини-изборен

2,23
4,00
3,22

-=-=АТМIV а-9

2,56
3,00
2,89
4,00
2,11
3,00

АТМ-=-=-=-=-=-=-

3,00
3,2

МТ IVб5
-=-

3,2
3,4
3,2
3,4
3,2

-=-=-=-=-=-

3,2
2,5

-=ТКУIVб2

2,5
2,5

-=-=-

2,5
2,5

-=-=-

2,5

-=-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26
27
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I ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА
2019/2020г.
Ред.
број

ПРЕДМЕТИ

Сред.
успех

1.

Македонски јазик и
литература
Англиски јазик
Математика
Историја
Информатика
Физика
Спорт и спортски
активности
Музичка култура
Граѓанско образование
Основи на сообраќајоти
логистика
Сообраќајна
инфраструктура
Ликовна уметност
Техничко цртање со КАД
Превозни средства

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вкуп.
ученици

3,33

Број на
нед.
Оцени
/

3,56
3,56
3,85
4,78
3,11
4,33

/
/
/
/
/
/

-=-=-=-=-=-=-

4,15
4,07
3,44

/
/
/

-=-=-=-

3,59

/

-=-

4,9
3,78
4,41

/
/
/

-=-=-=-

Вкуп.
Ученици

3,61

Број на
нед.
Оцени
/

4,00
3,47
4,33
3,04
3,76
4,52
4,04

/
/
/
/
/
/
/

-=-=-=-=-=-=-=-

4,76

/

-=-

4,42
4,71

/
/

-=-=-

II ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА
2019/2020г.
Ред. ПРЕДМЕТИ
Сред.
број
Успех
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Македонски јазик и
литература
Англиски јазик
Информатика
Историја на Македонија
Математика
Физика
Логистика
Техологија на ракување и
склад на товарот
Експлотација на патни
возила
Практична настава
Спорт и спортски
активности

27

21
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III ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА 2019/2020г.
Ред.
ПРЕДМЕТИ
Сред.
Број на
број
Успех
нед.
Оцени
1.
Македонски јаз.и литератур 3,14
/
2.
Англиски јазик
2,74
/
3.
Математика
3,11
/
4.
Спорт и спортски
3,56
/
активности
5.
Бизнис
3,56
/
6.
Безбедност и регулација во 4,48
/
патниот сообраќај
7.
Експлоатација на патни
4,70
/
возила
8.
Автобази и автостаници
3,33
/
9.
Организација на патниот
2,96
/
сообраќај
10.
Практична настава
3,93
/
11.
Безбедност и регулација во 3,15
/
патниот сообраќај- изборен
12.
Организација на патниот
3,56
/
сообраќај (изборен)
IV ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА
2019/2020г.
Ред.
ПРЕДМЕТИ
Среден
Број
успех на
IV
1.
Македонски јазик и
3,46
литература
2.
Англиски јазик
3,54
3.
Бизнис
3,79

Вкупно
учен.
27
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Број на
нед.

Вкупно
ученици

/

24

/
/

-=-=-=-

4.

Граѓанско образование

3,75

/

5.
6.

Математика
Безбедност и регулирање на
патен сообраќај
Автобази и автостаници
Организација на патен
сообраќај
Психологија и култура во
сообраќајот
Практична настава
Безбедност и регулирање во
сообраќајот-изборен
Организација на патен
сообраќај - изборен
Спорт и спортски активности

2,58
2,83

/

-=-=-

2,83
3,42

/
/

-=-=-

2,58

/

-=-

3,67
2,83

/
/

-=-=-

3.13

/

-=-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4,46

/

/

-=-

39

ОЕМУЦ“Св.Наум Охридски“

Годишен извештај 2019/20 година

I ГОДИНА ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКА НЕГА И УБАВИНА
2019/2020г.
Ред ПРЕДМЕТИ
Сред.
Број на
Вкуп.
.бр
Успех
нед.
Ученици
ој
Оцени
1.
Македонски јазик и
2,5
/
26
литература
2.
Англиски јазик
2,11
/
-=3.
Математика
2,11
/
-=4.
5.

Историја
Биологија

3,88
3,6

/
/

-=-=-

6.
7.
8.

Хемија
Материјали во козметика
Лични услуги и др.сектори
на квалификација
Спорт и спортски
активности
Музичка култура
Ликовна уметност
Граѓанско образование
Информатика
Козметика

4,61
2,92
3,3

/
/
/

-=-=-=-

2,65

/

-=-

2,57
2,53
2,96
3,46
2,96

/
/
/
/
/

-=-=-=-=-=-

Број на
нед.
Оцени
/

Вкуп.
Ученици

/
./
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

9.
10.
11.
12.
13.
14.

II ГОДИНА КОЗМЕТИЧАР – ТЕХНИЧАР
2019/2020г.
Ред ПРЕДМЕТИ
Сред.
.бр
Успех
ој
1.
Македонски јазик и
2,85
литература
2.
Англиски јазик
3,07
3.
Информатика
3,41
4.
Историја на Македонија
3,18
5.
Спорт и спортски активност. 3,44
6.
Математика
2,18
7.
Физика
2,55
8.
Хемија
3,00
9.
Биологија
2,85
10.
Анатомија и физиологија
3,00
11.
Дерматологија
2,66
12.
Применета козметика
3,70
13.
Практична настава
4,55

28
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III ГОДИНА КОЗМЕТИЧАР – ТЕХНИЧАР 2019/2020г.
Ред. ПРЕДМЕТИ
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Македонски јаз.и литератур
Англиски јазик
Бизнис
Спорт и спортски
активности
Психологија
Дерматологија
Фармакологија
Козметологија
Применета козметика
Практична настава
Применета козметикаизборен
Практична настава-изборен

Сред.
Успех

Вкупно
учен.

3,51
3,14
3,88
3,14

Број на
нед.
Оцени
/
/
/
/

2,66
3,77
4,18
3,74
3,25
4,59
3,14

/
/
/
/
/
/
/

-=-=-=-=-=-=-=-

4,14

/

-=-

27
-=-=-=-

IV ГОДИНА КОЗМЕТИЧАР-ТЕХНИЧАР
2019/2020г.
Ред.
Број

ПРЕДМЕТИ

1.
2.
3.

Македонски јазик и
литература
Англиски јазик
Бизнис

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Среден
успех на
IV
3,0

Број на
негативни
оцени
/

Вкупно
ученици

3,18
3,75

/
/

-=-=-

Граѓанско образование

3,56

/

-=-

Спорт и спортски активности
Козметологија
Применета козметика
Практична настава
Применета козметикаизборен
Практична настава-изборен

3,25
3,62
3,68
4,75
3,81

/
/
/
/

-=-=-=-=-=-

4,37

/

-=-

/

16
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