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Извира од дно на душата, надеж е,
Сотри ја , ако можеш!
Како пиреј наш, пак ќе никне.
Радост ќе е денес, каде вчера утеха снема.
Аma запомни едно: среќата не е пламен, ИСКРА Е!
Н. Михаилова
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Д

а се биде дел од една институција која слави 40 години
постоење е огромна чест и задоволство. Четириесет години
„Искра“ покрај воспитно-образовната дејност, нуди и нешто

повеќе. Посветено е на ученици на кои им е потребна посебна помош,
внимание, пријателство и љубов. Свесни сме за улогата што ни е дадена и
ја имаме во нивниот живот.
Се трудиме да им пружиме неизмерна подршка да се вклучат во
животот и со гордост можеме да кажеме дека учествуваме во нивното
растење

и

развивање,

во

нивното

воспитание,

образование,

рехабилитација, социјализација и вклучување во општествениот живот за
да станат рамноправни членови на заедницата на која и припагаат.
Четириесет години и илјадници лица кои поминале дел од нивниот
живот во училиштето и домот, кои не не забораваат и одвреме навреме не
посетуваат за да споделиме спомени за едно поминато време.
Секој од нас е посебен и различен. Посебен во знаењето, умеењето,
сваќањата, различен на начинот на кој

го перцепираме и доживуваме

светот околу нас. Различноста е дел од нас, тaа треба да ja прифатиме и
да ja почитуваме!
Благодарност до родителите за довербата, благодарност до сите
кои дале свој придонес во работата на училиштето,
Со почит,

Директор
Тони Петрушев
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МЕСТОПОЛОЖБА
Во Штип, на 2,5 км. од центарот на градот, во месноста Ново село, во
близина на термо минералната бања „Кежовица“, на регионалниот пат ШтипРадовиш-Струмица се наоѓа регионалното државното средно училиште со
ученички дом за ученици со посебни образовни потреби ,,Искра“.

Ново Село

Локација на училиштето
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„ИСКРА“ за Штип
Под тврдината Исар, распослан околу реките

Отиња и Брегалница

лежи градот Штип, град со богато културно историско наследство. На самиот
слив на реките се наоѓа месноста Ново Село, место од каде што подоцна се
раѓа и развива општината.

Штип е град со просветна и образовна традиција. Образовната дејност
започнува кон крајот на 18 век, односно 1793 година, кога за прв пат почнало со
работа ќелијното училиште. Денес Штип е Универзитетски град, и град во кој
функционираат повеке основни и средни училишта. Покрај Гимназијата,
мадицинското,

електро-машинското,

училиште, посебен белег на

градот

текстилното

и

музичкото

средно

е постоењето на средното стручно

училиште за ученици со посебни образовни потреби .
Богатото историско минато на градот, а особено на Ново Село, се
збогатува со уште една историја - 40 години постоење на средното училиште
за ученици со посебни образовни потреби. Горди сме што сме дел од оваа
историја. Горди за напорите, посветеноста и ентузијазмот на сите вработени,
поранешни и сегашни, кои несебично се посветија на воспитанието и
образованието на голем број генерации.
Благодарност на општина Штип за соработка и подршка од основањето
до денес
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Лична карта на училиштето

Име на училиштето

Државно средно училиште за
образование и рехабилитација
,,Искра,,

адреса, општина, место ,,Рибник,,14 Штип
телефон 078-474-072
е-маил dsuiskra@yahoo.com
основано од Собрание на општина Штип
Верификација- број на актот бр. 1907/1-82
Година на верификација 18.01.1983г.
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Година на изградба 1952г.
Тип на градба Тврда градба
Површена на објектот 3843 m2
Површина на училшниот двор 2177m2
Површина на спортски терени и
игралишта 600m2
Училиштето работи во смена Две смени
Начин на загревање на училиштето Сопствено централно греење
Број на паралелки на паралелки
14
Број на смени
2
Статус на еко-училиште Сребрено ниво
Датум на добиен статус 21.02.2013 г
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Мисија на училиштето

ИСКРА НАДЕЖ....
Искра надеж за учениците,
Искра надеж за родителите,
Искра надеж за вработените,
Искра надеж за општеството,
Образложението на четирите точки на мотото на училиштето – ИСКРА
НАДЕЖ....е

искра

надеж

за

учениците,

родителите,

вработените

и

општеството. Искрата на надеж секогаш постои. Ние го прифаќаме предизвикот
и решени сме да ги споделиме проблемите со сите оние кои ќе ни ја укажат
довербата. Довербата што ќе ни се укаже ја возвраќаме со доверба. На
проблемите гледаме како на можности низ кои ги согледуваме сопствените
сили и знаења. Нашата верба е во потенцијалот на кадарот со кои
располагаме, грижата за нивната надградба и усовршување, отвореност за
нивните предлози и забелешки и целосно почитување на личноста.Тоа е она
што не прави подобри од другите.

Визија на училиштето
Наша

главна

грижа

се

учениците. Со соодветно прилагодени
програми, општествена помош и наше
несебично залагање ќе ги обезбедиме
сите

потребни

остварување

предуслови
на

за

воспитно-

образовниот процес.
Ние знаеме и умееме кај секој ученик да го пронајдеме највредното, да
го побудиме неговиот интерес и да го научиме. И покрај природната
дисхармонија ќе создадеме хумано битие. Заедно ќе дојдеме до целта, ќе ја
победиме природата и ќе создадеме корисна и граѓанска личност.
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Дијагноза и визионирање на Центарот,,Искра,, е реализирана во Штип
14-16.05.1999 и Крива Паланка 20-22.06.1999г Тогаш е усвоена визијата,
мисијата, стратегијата на Центарот и платформата за Годишната програма.

Тим за операционализација на стратегијата

Тим за утрврдување на мисијата

Тим за платформа на Годишната програма

Развоен тим на Центарот

Р. Маркова, проф.д-р К. Петковски, Т. Николова, проф.д-р Ц. Смилевски, Ж. Нацева,В. Арева,
П. Арсов,Ј. Димоски,М. Арсов,В. Крстов, Н. Горачинова, Љ. Георгиевски, Л. Ангелова,Т. Петрушев,
М. Манев, Г. Лазова
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I ИСТОРИЈАТ

…aдаптација 1976-79г...
Извршниот совет на Собранието на општина Штип формира Режиски
одбор за адаптација на поранешното земјоделско училиште „Рибник“ за
потребите на Центарот за работно оспособување
ментално ретардирани младинци во Штип

со

на умерено и лесно

Решение бр.0801-5195 од

27.10.1976г , во состав:
Велимир Шутев-претседател,
Стојан Николов-член
Методи Гранков-член
Панче Папаров-член
Ратка Пегева-член
Трајко Донев-член
Режискиот одбор има за задача да ги обави работите околу извршување
на адаптација на објектот на поранешното земјоделско училиште „Рибник“ за
потребите на Центар за работно оспособување на умерено и лесно ментално
ретардирани младинци во Штип , за опфаќање на штитеници попречени во
психофизичкиот развиток од категоријата

на умерено и лесно ментално

ретардирани младинци од над 15 години возраст од регионот на Источна
Македонија, согласно изготвениот Елаборат од страна на Републичкиот завод
за социјални прашања-Скопје.
Наведениот објект е предвиден да се адаптира за 100 ученици, 80 со
интернатско сместување и 20 екстерни ученици-без интернатско сместување
од град Штип. Трошоците за адаптација и опремување

со Самоуправна

спогодба бр.0306-6034 од 11.12.1976г.ќе бидат покриени од РСИЗ за социјална
заштита, РСИЗ за инвалидско-пензиско осигурување и Собранието на општина
Штип. Објектот е предвиден да отпочне со работа во периодот од 1976-80г.
По добиените средства од наведените инвеститори, Режискиот одбор на
еден од своите состаноци , ги задолжуваат Велимир Шутев и Стојан Николов
да ги вршат работите

околу договарањето и прибирање на понуди од
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градежните организации. Со понуди учествуваат организациите :„Бетон“,
„Пелагонија“ и „Базалт“. За најдобар понудувач било прифатено Градежното
претпријатие „Базалт“ од општина Штип, кое започнува со адаптацијата во
1977г.
Во

јануари 1979г.пристигната

е

и дел од опремата. За почеток се

опремени работилници за две дејности: машино-браварска и шивачкоконфекциска, опрема за кујна и трпезарија, интернатска опрема за

50

штитеници и опрема за две училници.

...основање 1979г...
Центарот „Искра“ е основан со Одлука на Собранието на општина Штип
број 0201-3212/1 до 01.10.1979г., како Организација на здружен труд „Центар
за работно оспособување

на умерено и лесно ментално ретардирани

младинци“ во основање – Штип од областа на социјална заштита, со цел оспособување на умерено и лесно ментално ретардирани младинци од
подрачјето на Источна Македонија, за нивно успешно вклучување во
организиран систем на професионална рехабилитација и социјализација.

Одлука за основање на Центарот
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Суштината на постоењето на Центарот е професионално ориентирање
на работно усмерување во соодветни занимања, работни процеси или работни
операции кои имаат соодветна застапеност во регионалното стопанство на
Р.Македонија и работно оспособување за вршење на одредено занимање или
работни

процесии

операции

од

соодветно

занимање,

помош

при

вработувањето на овие лица, нивно сместување , нега грижа и заштита. За
подготвителните дејствија до конституирањето на организацијата е именуван
Здравко Костовски – директор на Центар за социјални работи-Штип.

Пријава за упис во судски регистар

Во почетокот Центарот е основан како ОЗТ од областа на социјалната
заштита со самостојно финансирање, каде што покрај социјално - заштитната
функција на корисниците се обавува и образовен процес. Финансирањето на
дејноста

го обезбедува Самоуправната заедница за образование - за

образовниот

процес,

и

социјална

заштита

и

пензиско

и

инвалидско

осигорување – за сместување и исхрана.
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На

состанокот

на

Kолегијалниот

работоводен орган на Центарот во основање
на 15.07.1980г. во состав Стојан Николов,
Трајко Донев и Димитар Полизов е предложено
и усвоено името на Центарот - „ИСКРА“, На
истиот состанок е донесена одлука Стојан
Николов да се овласти

за застапување

и

претставување на Центарот.
Записник од состанокот

Самоуправната

интересна заедница

за образование за насочено образование на
17.12.1980г е информиран дека „Центар за
работно оспособување на умерено и лесно
ментално

ретардирани

младинци„

ќе

започне со работа во јануари 1981г.
Во тој период се бара а подоцна и се
склучува

и

Самоуправна

спогодба

за

преотстапување на деловна просторија на
Информација до СИЗ за образвание
за започнување

Центарот од РО ЗИК „Црвена ѕвезда“Штип
“.

Одлука и Самоуправна спогодба на Центарот од РО ЗИК „Црвена ѕвезда“ Штип .
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… опремување на просториите 1980-81г...
По донесената одлука за основање на Центарот, се започнува со
адаптирање на зградата „Расадник“ на некогашното земјоделско училиште и
интернат за Учителската школа до 1963г.
Љупчо Георгиевски и Коцев Тодор
работат

на

опремување

на

просториите со потребен училишен
инвентар, намештај и со основните
средства за започнување со работа.
За почеток се оспособени 16 спалнисоби, трпезарија со кујна, 3 училници,
4 работилници,
библиотека, занимална, фискултурна
сала,

канцеларии

воспитувачи,

за

стручна

наставници,
служба

и

администрација, магацински простор со
перална, холови со санитарен чвор,
котлара и дворна површина која не е
уредена. За потребите на Центарот
обезбедено и мини комбе за превоз на
учениците.
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Последни подготовки за почеток

Стојан Николов, Тодор Коцев-Пелтек, Здравко Костовски, и Љупчо Георгиевски – Џими

јануари 1981г.
Стојан Николов, Здравко Костовски,
Љупчо Георгиевски – Џими и Тодор Коцев-Пелтек
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...учебна 1981/82г...
Во

почетокот

на

1981г.

започнува

кадровско

екипирање

со

административно- технички и воспитен персонал. Тогаше распишан и првиот
оглас на кои се избрани следните вработени:

- Бранка Варчева –книговодител
- Љупчо Ѓоргиевски -воспитувач
- Тана Николова -социјален работник
- Соња Дончова -благајник
- Тодор Коцев -шофер-домаќин
- Верка Донева -хигиеничар
- Трајко Ѓеоргиев -воспитувач
- Велика Калинова -воспитувач
Првиот оглас

Тана Николова, Љупчо Ѓоргиевски, Соња Дончова, Трајко Ѓеоргиев, Велика Калинова и Тодор Коцев
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Во пресрет на 8ми Ноември - Ден на ослободување на град Штип, на
6.11.1981г. свечено е отворен Центарот со приредба од учениците и коктел во
трпезаријата.

од свечено отварање на Центарот

Велимир Шутев - сечење на лента и отварање на Центарот

... од приредбата...

...од коктелот...

17

Во учебната 1981/82г. Центарот започнува со работа со првите ученици.
Бројот на запишани ученици изнесува 36 од кои 25 ученици и 11 ученички,
распоредени во 3 паралелки и 9 ученици во работно оспособување.
Наставата

се одвива во една смена, а попладне се организираат

слободни активности и се организира слободното време на учениците.
Изготвен е наставен план и наставна програма од Заводот

за

унапредување на образованието :
I ОПШТО ОБРАЗОВНО ПОДРАЧЈЕ
Мајчин јазик и литература
Социјалистичко самоуправување
Економика и организација на здружен труд со заштита при работата
Одбрана и заштита
Уметничко воспитание
Физичко и здравствено воспитание
II ОПШТО СТРУЧНО ПОДРАЧЈЕ
Изборна содржина од заеднички основи
Воведување во работата и занимањето од струката со практични вежби
III ТЕСНО СТРУЧНОПОДРАЧЈЕ
Практична обука
Технологија на занимањето
Во овој период наставата не се изведува по наставниот план поради
немање на наставен кадар и неопременост на работилниците.
Наставата се изведува по интерна програма, прилагодена според
индивидуалните способности на учениците
Мајчин јазик (2 часа неделно)
Физичко воспитување (2 часа неделно)
Уметничко воспитување (2 часа неделно)
Технологија на занимањето (3 часа неделно)
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Во просториите каде што се изведува наставата

нема нагледни

средства, а работилниците не се доволно опремени и практичната работа се
изведува со тешкотии и ограничена само за неколку операции.
Воспитниот кадар за време на целата учебна година ја организира
воспитно-образовната работа

за 34 штитеници и работи по импровизирани

програми.
Во рамките на организирање на слободното време во интернатот
работат :
Комисија за културно просветна дејност - посета на
филмски

претстави,

културно

историски

споменици,

театарски и

одбележување

на

празници,
Комисија за општествено корисна работа - уредување на училишниот
двор, собирање на отпадни суровини, садење на дрвја, учество во работни
акции
Комисија за здравство, спорт и рекреација - едукативни содржини за
здрав живот, интерни спортски натпревари во шах, мал фудбал, ракомет,
пикадо, прошетки и излети во блиската околина и еднодневна екскурзија.
Во 1982г. се надополнува кадарот со уште двајца воспитувачи Софија
Станчева и Велика Дошева, избран е првиот директор на Центарот - Нада
Саздова Ангеловска на 07.06.1982г. и се донесуваат сите потребни акти во
училиштето
•

Годишна програма за работа на Центарот

•

Програма

за

воспитна

работа,

слободни

активности

и

организирано слободно време, саботите, неделите и празниците,
•

Статутот на Центарот

•

Самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците.
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Годишна програма
за работа на Центарот

Програма за воспитна
работа,
слободни активности и
организирано слободно
време, саботите,
неделите и празниците

Статут на Центарот

Самоуправна спогодба
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…учебна 1982/1983 година…
Во ноември 1982г. е поднесено Барање до Републичка самоуправна
интересна заедница за насочено образование Скопје за верификација на
воспитно образовната работа на Центарот за работно оспособување на ласно
ментално ретардирани младинци „Искра“ Штип и Самоуправната интересна
заедница на

насоченото образование во трговија, угостителство, туризам,

занаетчиство и комунална дејност на 08.11.1982г. донесува Одлука

за

општествено - економска оправданост за организирање на дејност за средно
специјално

образование

во

Центарот

за

умерено

и

лесно

ментално

ретардирани младинци „Искра“ Штип, од страна на градоначалникот на
општина Штип д-р.Богољуб Јовев.
Врз основа на Законот за средно образование и воспитание, член 98
„Сл.весник„ на СРМ бр.25/79, Републичкиот комитет за образование и наука
донесува решение за прва верификација на Центарот, под арх.бр. 1907/1-82
од 18.01.1983г. на воспитно-образовната дејност за оспособување на кадри со I
и II степен на стручна подготовка за занимањата: картонажер-книгоповрзувач
од графичка струка, производство на оранжерско-градинарско производство од
земјоделска струка, конфекционер (подоцна се преименува во шивач на
облека) од текстилна струка и бравар од металска (подоцна – машинска )
струка за младинци лесно попречени во психичкиот развиток, организирана од
Центарот за работно оспособување на умерено и лесно ментално ретардирани
младинци „Искра“ во Штип.

Решение за прва верификација на Центарот

21

Ученици
Центарот отпочнува со работа со екстерните штитеници од општината
Штип и функционира како ОЗТ- во основање, со прв степен (двегодишно
образование )

и работно оспособување за ученици

основно образование

кои немаат оформено

до навршени 22 години од животот и паралелно со

основното образование се оспособуваат за вршење на определени работи и
работни задачи. (Законот за предучилишно и основно образование “Службен
весник на СРМ” бр.19/1983г.)
Првата генерација на ученици 1981/82г.вкупно запишани 36 ученици и
сите повторно се запишани во прва година во учебната 1982/83г.при што бројот
на ученици изнесува 62 ученика, 41 ученик на I степен и 21 ученик во работно
оспособување, од 8 општини на Р.Македонија. Сите ученици се со наод и
мислење од Комисијата за категоризација според степенот на попреченост во
психичкиот развој.

општина

број на ученици
I степен
20
12
3

Штип
Струмица
Делчево
Виница
Куманово
Пробиштип
Кочани
Неготино

број на ученици
Р.О.
2

4
1

6
7
3
3

1
41

21

вкупен број на
ученици
22
12
9
7
4
4
3
1
62

Број на ученици по паралелки

струка
Металска
Текстилна
Графичка
Земјоделска

број на ученици
I степен
5
15
15
6

број на ученици
Р.О.
6
9
6
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Од учебната 1981/82г. до 1986/87г.во општините Виница, Делчево и
Пробиштип не постојат посебни паралелки за основно образование со
завршена 15 годишна возраст, кои се категоризирани со лесна и умерена
попреченост.Овие

ученици,

го

оформуваат

основното

образование

во

Центарот, со тоа што наставата ја реализираат наставници од ОУ„Ванчо Прќе„
а паралелно се вклучуваат во работно оспособување (практична настава) во
машинска, текстилна и земјоделска струка во траење од две години. По
завршување на образованието добиваат Уверение за работно оспособување.
Наставата по општо образовните наставни предмети работи по програма
изготвена од страна на Републички завод за унапредување на образованието
и воспитувањето.
Практичната настава во овој период се предвидува да се изведува во
Организации

на

здружен

труд,

бидејќи

нема

сопствени

средства

за

опремување на работилниците.
Практичната настава од графичка струка се изведува во печатницата
„Илинден“ металска струка во „Метална“, текстилната струка во МК „Астибо“
ПИ„Македонка“, УТЦ (Училишен текстилен центар), а земјоделската струка во
ДОО „Оранжерии“.

Договори за соработка и изведување на практичната работа
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За изведување на практичната работа од земјоделската струка е
постигната согласност со ЗИК „Црвена Ѕвезда“ за преотстапување на
земјоделска површина од 5000м2 што граничи со дворното уредување .
За наставниот предмет физичко воспитание се користи дворната
површина и спортското игралиште на фудбалскиот клуб „Кежовица“ кое се
наоѓа во непосредна околина на Центарот.
Воспитно образовната дејност во ученичкиот дом се реализира според
програмата за воспитна работа во домовите за деца и младинци во СР
Македонија изготвена од страна на Републичкиот завод за унапредување на
образованието и воспитувањето.
Капацитетот на домскиот дел е 100 легла, 64 за ученици во 11 спални
соби, и 16 легла во 5 спални соби за ученички.
Исхраната е од специјализирана угостителска организација на здружен
труд Штип,
Во Центарот се одвиваат слободни активности преку секциите:
-спортска:мал фудбал, одбојка, ракомет и атлетика;
-музичка: соло и пејачка група;
-фолклорна;

Наставен кадар:

За реализирање на воспитно образовниот процес се вклучени 10
наставници, сите со соодветно образование. Поголемиот дел од нив работат
во други организации за средно образование и воспитание во општината, а во
Центарот или дополнуваат часови или работат по договор. Со самоуправна
спогодба со воспитно-образовни и организации на здружен труд во општината
е обезбеден наставен кадар за општоструното и тесностручното образовно
подрачје (за струките и занимањата).
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I генерација матуранти1982-84г.

Воспитен кадар
Воспитната работа ја реализираат

воспитувачи, тројца со завршен

Филозовски факултет – група педагогија и двајца со завршен филолошки
факултет-група југословенска книжевност.

I
генерација- матурска вечер 1982-84г
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II РАСТ И РАЗВОЈ НА ЦЕНТЕРОТ
...од 1983-до денес...
Образование
По

целосно

подготовки,

направените

адаптирање

просториите,

на

опремување

со

намештај, екипирање со сопствен
наставно-воспитен кадар во учебната
1983/84г.и официјално започнува да
функционира Центарот како средно
стручно училиште со ученички дом
за згрижување, воспитание, образование и рехабилитација на ученици,
младинци со посебни образовни потреби -

Центар за специјално средно

насочено образование и воспитание „Искра“
Плеада од ученици од Источна Македонија
и од Велес, Куманово,

Кавадарци, Неготино,

Гевѓелија, Прилеп, Битола, Струга, Демир Хисар
го продолжуваат основното образование

во

Центарот. Бројот на запишани ученици е во просек
92 ученици. Бројот на ученици по паралелки
изнесува од 8-12. Најголем број на запишани ученици е во учебната 1991/92г
со 123 ученици. Од основањето до денес своето право на воспитание,
образование и рехабилитација го оствариле 1395 ученици.
Учениците

се

запишуваат

по

објавен

конкурс,

презентација

на

училиштето во посебните основни училишта и специјалните паралелки, со
завршено

основно

специјално

образование,

со

Наод

и

мислење.

Традиционално, триесетина години Училиштето организира отворен ден на
училиштето „Средба на осмоодделенците“ – запознавање со условите во
училиштето, ден за забава, дружење, спортски натпревари.
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II генерација матуранти 1983-85г.

Во учебната 1988/89г. започнува
да функционира

II степен на стучна

подготовка во траење од три години, а
во

учебната

образование

2002/03г.реформирано
по ФАРЕ програма за 3

струки машинска, текстилна и графичка,
а во 2006 и земјоделско-ветеринарна
струка. Наставниот кадар учествува во изработка на наставните програми.За
учениците кои не можат да ја следат редовната настава во 2005/06г. се
воведува Работно оспособување-образование во траење до 24 месеци.
Бројот на ученици во просек е околу 90 , или околу 30 ученици во секоја
учебна година.
Значително се подобрени условите за реализирање на наставата.
Доградени се пет училници и се проширени

земјоделската, машинската,

текстилната работилница, канцеларијата на воспитувачите и изградена
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наставничка канцеларија. Изградени

се пристапни рампи

за учениците со

физички хедикеп.
Училиштето

го

следи

техничко-технолошкиот развој и има
набавено

поголем

број

на

телевизори, компјутери, печатачи,
интерактивни

табли

и

слободен

пристап до интернет. Училиштето е
под видео надзор.

Работилниците континуирано се доопремуваат со потребни машини,
апарати и алатки, за земјоделската струка се набавени потребните машини за
одржување на училишниот двор и земјоделската површина, направена е
оранжерија и набавен трактор со приклучна механизација. Училиштето
располага со сопствен систем за наводнување со бунар, пумпа и опрема за
одржување на тревната површина.
Училишниот двор се надоградува и надополнува со ограда, декоративни
дрвја и хортикултурно уредување, летниковци

за одмор и лулашки за

рекреација.
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За потребите на училиштето зголемен е возниот парк со 2 автомобила и
комбе; На 21.02.2013г. Училиштето добива статус на еко-училиште-Сребрено
ниво. Училиштето три пати по ред добива оцена „добар“ на

интегралната

евалуација

Ученички дом
Во ЦССОВ „Искра“-Штип покрај спроведување на наставната програма,
заради постоење на ученичкиот дом се спроведува и воспитна работа врз
основа

на

Програма

за

воспитна

работа

на

ученичките

домови

на

Министерството за образование и физичка култура.
Ученичкиот дом располага со 16 спални-соби, 11 за ученици и 5 спални
за ученички.
Бројот на корисници во домот во една воспитна група изнесува од 13-15,
и како што расте бројот така се зголемуваат и воспитните групи

од 5

достигнува до 8.
Во текот на денот учениците кои се слободни имаат по две
задолжителни занимања во две смени, а останатото слободно време е
организирано преку слободни ученички активности, посети, екскурзии, забавни
вечери.
Центарот

изобилува

со

огромен

број

на

слободни активности, реализација на голем број на
приредби и настапи, од фолклорната, музичката,
рецитаторската и драмската секција. Со успех се
изведувани

извадоци

од

драмите:

„Коштана“,

„Печалбари“,
,Чорбаџи Теодос“,
„Бегалка“,

„Чорбаџи Теодос“

романот „Калеш Анѓа“,

„

многубројни скечеви, едночинки, афоризми
и имитации.

,,Бегалка,
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Внатрешниот ентериер е украсен со ликовни творби и рачни изработки
од учениците - изработка на таписерии и макраме.
Голем е бројот и на спортски активности, организирање на натпревари и
турнири во пинг понг, мал фудбал, кошарка, пикадо. Учениците учествуваат на
спортски натпевари – специјална олимпијада, „Домијада“.
Во рамките на организирање на слободното време во Центарот работи
фото клуб и планинарска секција

во кои членуваат и некои вработени.

Членовите на фото секцијата ги изработуваат и таблоата на матурантите.

III генерација матуранти 1984-86г.

Секоја година за учениците се организира матурска вечер.
На крајот на учебната година, традиционално вработените организираат
екскурзија за релаксација и заедничко другарување.
Од 2008г.Центарот функционира како Државно средно училиште за
образование и рехабилитација ,,Искра“ или скратено ДСУ,,Искра“Штип.
Од основањето до денес со училиштето раководеле директорите:
в.д. Здравко Костовски (1979г. – 1982г.)
Нада Анѓеловска Саздова (1982г.-1990г.)
Љупчо Георгиевски (1990г. – 1999г.)
Сузана Маркова (1999г. – 2000г.)
Марјан Арсов (2000г. – 2002г.)
Љупчо Георгиевски (2002г. – 2003г.)
Жаклина Нацева (2003г. – 2007г.)
Олга Николова (2007г. – 2014г.)
Марјан Арсов (2014г.- 2018г.)
Марија Костова (2018г. – 2019г.)
Тони Петрушев (2019г. до денес)
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III „ИСКРА“ ДЕНЕС
Државното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“
денес има современа, модерна и

ефикасна настава прилагодена на

индивидуалните способности на секој ученик и квалитетни услови во
ученичкиот дом за сместување и реализација за воспитната работа.

Наставата се изведува по посебни програми изготвени од Биро за развој
на образованието,

а ученичкиот дом работи по Програма за работа на

ученичките домови, адаптирана и прилагодена за ученици со посебни
образовни

потреби

на

ниво

на

втор

степен

на

стручна

подготовка.

Образованието е во траење од три години во четири струки,каде што
учениците се здобиваат со следниве квалификации:
машинска струка – помошник бравар – лимар
графичка струка – помошник книгоповрзувач – картонажер
текстилна струка – помошник конфекционер
земјоделска–ветеринарна

струка

–

помошник

во

растително

производство
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Учениците со потешкотии
во учењето

и намалени

моторни способности
вклучуваат

во

се

работно

оспособување кои работат
според наставни планови и
програми

за

работно

оспособување

во

постоечките

струки.

Образованието

за

оваа

ученици трае до 24 месеци. Во училиштето се образуваат и ученици со
аутизам.
Во учебната 2021/2022г. во
ДСУ„Искра“ Штип со право на
престој, образование, воспитание
и рехабилитација се здобија

48

ученици

од

од

21

општина

Републиката:: Делчево, Струмица,
Кавадарци,

Кочани,

Виница,

Неготино, Велес, Конче, Свети
Николе, Пехчево, Крива Паланка,
Ресен, Демир Хисар, Зрновци, Велес, Карбинци, Градско, Штип, Пробиштип и
Радовиш.
Учениците

се

распоредени во 14 паралелки
од кои: 4 паралелки во прва (I)
год., 4 паралелки во втора (II)
год., 4 во трета (III) год. во сите
струки, една паралелка за Р:О.
прва

(I)

год.

во

графичка

струка. и една паралелка Р.О.
во втора (II) год. земјоделска
струка.

Во

сите

струки

и

занимања се работи според адаптирани Наставни планови и програми.
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Школувањето во Државното средно училиште за образование и
рехабилитација „Искра“ е бесплатно.
Сместувањето,

исхраната

и

патните

трошоци

се

на

терет

на

Министерството за образование и наука на РСМакедонија. Со уписот во
училиштето, доколку ги исполнуваат условите, учениците имаат можност за
добивање на стипендија и образовен додаток.
Еден од условите за запишување во ДСУ „Искра“ е завршено основно
образование Од основањето до денес имаме одлична соработка со посебните
основни училишта и посебните паралелки во редовните училишта:
ПОУ„Маца Овчарова“ Велес
ПОУ„Св.Климент Охридски“ Ново Село
ООУ„ Браќа Миладиновци“ Куманово
ООУ„Кочо Рацин“ Блатец - Виница
ООУ„Малина Попиванова“ Кочани
ООУ„Климент Охридски“ Делчево
ООУ„ Страшо Пинџур“ Кавадарци
ООУ„ Страшо Пинџур“ Неготино
ООУ„Кирил и Методиј“ Каменица
ООУ„Ѓорги Сугарев“ Битола
ООУ„ Климент Охридски Прилеп
ООУ„ Ванчо Прќе“Штип
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УПРАВНИ, СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА

Училишен одбор
Орган на управување во училиштето е Училишен одбор. Бројот на
членови на училишниот одбор е составен од 12 членови и тоа 3 претставници
на основачот, ‹ 3 претставници на родителите односно старателите на
учениците, 4 претставници од наставниците, воспитувачите и стручната
служба,1 претставник на Министерството за образование и наука, 1
претставник на деловната заедница.
Училишниот одбор расправа и одлучува по прашања во врска со
работата на училиштето кои се во негова надлежност и се утврдени со закон,
подзаконски акти и нормативни акти на училиштето

Наставнички совет
Наставничкиот совет е највисок стручен орган кој води грижа за
целокупната воспитно- образовна

работа во училиштето. Членови на

Наставничкиот совет во ДСУ,,Искра“ се сите наставници (19), воспитувачи (7) и
стручните соработници (5). Со него раководи директорот на училиштето

Актив на наставници
Основна цел на Активот на наставници е унапредување на воспитнообразовниот

процес,

перманентна

грижа

за

стручно

усовршување

на

наставниот кадар и грижа за напредокот на учениците.Активот го сочинуваат
наставниците и стручните соработници.

Актив на воспитувачи
Воспитувачите и стручните соработници се членови на Активот на
воспитувачи и истиот во текот на годината преку редовните состаноци
разгледуваат прашања од различни области кои произлегуваат од работа, како
и разгледување и разрешување на актуелни проблеми.
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Совет на родители
Совет на родители го сочинуваат претставници од родителите на
учениците. Советот на родители ја следи и дава мислење за остварување на
воспитно-образовната работа преку своите претставници во Училишен одбор.

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА УЧИЛИШТЕТО
Директор
Директорот

на

училиштето

ја

организира

и

раководи

воспитно-

образовната работа и е одговорен за законитоста во работата на училиштето и
за материјално-финансиското работење на училиштето
Од 2019г. функцијата директор на ДСУ за образование и рехабилитација
„Искра“-Штип ја извршува Тони Петрушев - дипломиран професор по
југословенска книжевност, со 30 годишно искуство во работењето

на

институцијата на работно место воспитувач.

Стручна служба

Стручната служба е една од значајните компоненти на училишниот
живот и работата во училиштето.
Стручната служба во ДСУ,,Искра,, ја сочинува тим од педагог Гордана
Лазова, социјален работник Слаѓана Петровска и тројца специјални едукатори
и рехабилитатори. Јулија Кујунџиева, Јулија Атанасова, Љубица Спасова и
библиотекар Ракиќ Весна-наставник по македонски јазик и литература.
Работата на стручната служба е секогаш динамична, исполнета со
воннаставни активности, организирање на работилници, посети, прослави,
забави, натпревари, соработка со наставниците, учениците, родителите како и
локалната заедница.
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Наставен процес

Наставата во училиштето ја
реализираат

18 наставници

со

соодветно образование со педагошка
и дефектолошка доквалификација, во
солидно

опремени

училници

и

работилници.

Според Наставните планови и
програми
наставни

учениците
предмети

изучуваат
од

општо

образовно и стручно подрачје.
Наставата

од

општо

образовното подрачје ја реализирааат
наставниците:
Македонски јазик и литература –Надица Михаилова и Весна Ракиќ
Математика-Ристова Валерија
Граѓанско образование-Благојка Рунчева
Спорт и спортски активности-Александар Митевски и Сашко Стефанов
Ликовна уметност-Александар Иванов
Музичка уметност-Тони Василев
Наставата се идвидуализира, прилагодува

и на учениците им се

надоградува претходното и се надопонува ново знаење.
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Фискултурна сала
Фискултурната

сала е опремена со спортски реквизити неопходни за

реализирање на наставата по спорт и спортски активности и воннаставни
активности. Дел од наставната програма се реализира на
отвореното спортско игралиште..

Спортски терен
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Библиотека

За потребите во наставата и за
стручно

усовршување

на

наставно

воспитниот кадар училишната библиотека
располага со солиден фонд на книѓи и
списанија.
Библиотекарската дејност ја врши
Весна

Ракиќ-наставник

по

македонски

јазик и литература.

Стручно образование
Стручното образование содржи стручно теоретски предмети и практична
настава.

Практичната

настава

се

реализира

паралелно

со

стручно –

теоретската настава. Има за цел да ги оспособи учениците за извршување на
определени работи и работни задачи:, почитување и применување на
правилата на однесување на работното место, примена на теоретското стручно
образование во практиката, примена на приборот и разни технички средства и
помагала и материјал , да го избира и применува алатот.
Практичната работа се изведува во сопствени работилници во склоп на
училиштето, а за некои наставни содржини праксата се реализира во
релевантни институции.
Во училиштето функционираат струките:
Текстилна струка
Графичка струка
Машинска струка
Земјоделска –ветеринарна струка

38

Текстилна струка
Работилницата на текстилната струка
е една мини конфеција. Опремена е со
соодветни машини за оспособување на
учениците за добивање на теоретски и
практични знаења и вештини од областа на
текстилното производство. Програмата ја
реализираат наставниците Арсов Марјан и
Арсов Перо – дипломирани инженери
технолози.

Работилница располага со:
-работна маса за цртање на шаблони,
кројни слики и кроење,
-машини за шиење,

-индустриски машини за рамно шиење, за
подрабување, за опшивање и подрабување –
ибердек,

-машина енглерица или оверлок,
-машинка за грубо кроење со кружен
нож,

-електрична пегла со сад за вода, даска за
пеглање,
-помошен алат и прибор за кроење и шиење.
(ножици, игли,конци за шиење, материјал за
кроење и шиење, лепенки, копчиња и др )
-компјутери со печатари и скенер, ЛЦД проектор smart телевизор
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Графичка струка
Учениците од графичката струка ја
изучуваат технологијата на книгоповрзување и
картонажерство во графичката индустрија.
Наставата ја реализираат тројца дипломирани
графички инженери - Весна Атанасовска,
Михајло Јосифовски и Јасмина Јосифовска.

Стручната настава се реализира
во две училници, а практичната настава
во
работилница која е опремена со
повеке
машини
од
графичката
индустрија:
-книгоповрзувачки нож А1,
-офсет машина ,,Ромајор,,Б3,

--универзална хоризонтална штанц машина;
--универзална
ротациона
перфорирање и бигување;

машина

за

-монтажна маса Б1 формат;

-опрема за снимање и печатење во
пропусен сито-печат;
-компјутери со печатар, smart телевизор
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Машинска струка
Стручните предмети и практичната
настава од машинската струка се реализираат
во соодветна работилница. каде што се
стекнува знаење од машинството, технологија
на обработка на метали и технологија на
лимарство.Програмата
ја
реализираат
Благојчо Анастасовски-дипломиран машински
инженер-теоретските предмети и Миле Манев
–машински инженер-практична настава
Машинската работилница е опремена со
-машина за кружно свиткување на лимови,
- апкан за праволиниско свиткување,

-паралелни стеги (менѓемиња),
-работни понга(метални маси),

-столни дупчалки,
-острилки за алат,
-рачни дупчалки,
-рачни брусилки,
-рачни пили

-трансформатори за електро-лачно заварување
-алат за рачно режење на навој, ножици за сечење лим,
-мерен и контролен алат, одвртувачи (штрафцигери),
турпии од сите профили, клешти, чекани. универзален струг
компјутери со печатар
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Земјоделска –ветеринарна струка

Во Земјоделска - ветеринарната
струка
учениците
ја
запознаваат
технологијата
на
растителното
производство. Училиштето располага со
земјоделска површина од X декари за
изведување на практичната настава, а
теоретската се реализира во две
училници. Наставата ја реализираат
наставниците
Љубица
Миташевскадипломиран
земјоделски
инженер,
Марјана
Речаноска
дипломиран
земјоделски инженер, Васко Крстов –
замјоделски инженер.

Дел од практичната настава
се изведува во пластеник

Учениците го одржуваат
зеленилото и паркот во
училиштето
Земјоделска - ветеринарната струка
располага со повеќе машини и алати:
-трактор и приклучни машини: плуг, брана,
-мотокултиватор со фреза и плуг;
-косилки за трева;
-рачен алат: (мотики, копачи, гребули, коси,
вили, ашови, прскалки, рачни колички)
-компјутери, печатачи
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Ученички дом
сместување
Ученичкиот дом е сместен на првиот кат на
училиштето поделен на два блока-машки и
женски..

Учениците се сместени во 16 спални
соби, 11 машки и 5 женски.

Спалните се солидно опремени и ги
задоволуваат потребите на учениците.Во
рамките на трудовото воспитание учениците
сами се грижат за одржувањето и хигиената во
спалните соби.
За реализирање на воспитната работа,
одржување на работилници, следење на
ТВ програма, работа на секциите и
слободните активности се користи посебна
просторија-занимална.

Чајната кујна им овозможува на
учениците да
научат основни работи во
готвењето и ракување со апарати во
домаќинството
.

Катче за одмор и
рекреација
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исхрана
Храната за учениците се подготвува во сопствена кујна на принцип на
самопослужување.

Воспитна работа
Основна задача во ученичкиот дом е да се влијае врз севкупниот
физичко-здравствен, спортски, рекреативен, работен, образовен и општествен
живот на учениците со соодветни содржини. Задоволувајќи ги основните
потреби на учениците, укажувајки им помош во учењето и создавајќи услови и
можности за рационално користење на слободното време, домот овозможува
услови за слободен развиток на младата личност и за развивање на хумани
односи меѓу луѓето.
Ученички дом покрај сместување, исхрана, воспитно-образовна работа,
грижа

за

здравјето,

културно-забавни,

спортско-рекреативни

и

други

активности, истовремено се посветува внимание на откривање на девијантните
појави и корекција на истите (алкохолизам, клептоманија, проституција и сл.).
Најчести
задолжителните

форми

низ

занимања,

кои

се

остварува

индивидуалните

воспитната

разговори

со

работа

се:

учениците,

состаноци со воспитна група, работа со секциите, организирање спортски
натпревари, излети, екскурзии и сл.
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Програмата за

работа

на

воспитувачите,

ја

реализираат

седум

воспитувачи со висока стручна подготовка, кои работат во три смени и за
време на викендите.

Воспитната работа ја реализираат воспитувачите
Велика Дошева педагог
Жаклина Нацева психолог
Семина Бекир наставник по турски јазик
Валентина Манчева наставник по македонски јазик
Тоше Тошев наставник по ликовна уметност
Љупчо Митревски дипломиран инженер технолог
Трајко Јолев дипломиран инженер технолог
За

реализирање

на

воспитната

работа,

секциите

и

слободните

активности се користи занимална и просторија на кариерниот центар, а
располага со повеќе технички средства: разглас, видео рекордер, ЦД систем,
касетофон, ТВ приемници, фото апарат, фотокопер , компјутер, LCD проектор,
звучник со bluetooth usb.
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Административно-технички кадар

За комплетно функционирање на училиштето неминовно е постоењето
на помошниот кадар.
Административните и благајничките работи во училиштето четириесет
години ги води секретар-благајник Соња Дончова.
За набавки во училиштето – домот се грижи домакинот Зоран Филев, за
исхраната на учениците Лазо Јованов готвач, и садомијачките-сервирки Ленка
Коцева и Бојана Манева.
Хигиената во училиштето ја одржуваат Весна Стојанова и Илчо Трајчев,
за безбедноста се грижи Сашо Костов, а Христијан Паунов за поправките и
одржувањето на парното греење.

Воннаставни активности
Воннаставните активности во училиштето и ученичкиот дом. завземаат
посебно место кај лицата со посебни потреби.
Тие се реализираат преку:
•

работилници;

•

учество во спортски натпревари;

•

учество во ликовни натпревари;

•

одбележување на празници;

•

посети на културни манифестации и институции(кино,театар,библиотека

•

посети, екскурзии;

•

соработка со училишта;

•

соработка со невладини организации;

•

одбележување на позначајни датуми ( 8 ми Ноември, 3 ти Декември);

•

учество на Домијада;

•

учество во меѓународни натпревари;

•

промоцијата

на

училиштето

во

месец

мај-традиционално

се

организираат натпревари;
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Професионален развој на воспитно-образовниот кадар

Професионалниот развој на наставниците овозможува континуирано
стекнување, проширување и продлабочување на знаењата, развивање на
вештини и способности кои се релевантни за успешност на наставните и
воннаставните активности на учениците.
Наставниците,

воспитувачите

и

стручните

соработници

водат

портфолио/ професионално досие, посетуваат семинари, обуки, работилници,
работни состаноци, следат вебинари со цел лично усовршување, стекнување
нови искуства и сертификати.

Наставниците Арсов Марјан, Нада Саздова Ангеловска и Николова Олга
се прогласени за наставници на годината на локално ниво, а Арсов Перо
наставник на годината на локално и републичко ниво.
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Проекти:
Проект:„Трансформација на директорите во средните и основните
училишта“(1993г)
Обука на директорите од основните и средните училишта за реформски
зафати во наставата за ефективни училишта и ефективно водење со
училиштата.
Реализатор на активноста:
Љупчо Георгиевски

Проект:„Обука за промени и водство“ (1996г.)
Целта на обуката за управување со промени е: стекнување на вештини
за полесно справување и прифаќање на промените; стекнување вештини за
начини на имплементирање на промените; употреба на алатки за полесно
имплементирање на промени; стекнување вештини полесно справување и
прифаќање на промените; друго. Обука за тимска работа и водство.
Реализатор на активноста:
Љупчо Георгиевски
Гордана Лазова

Проект:,,Квалитетна настава,, (1997г.)
Промена на односот на наставниците кон наставата,преку нивно
ангажирање во изработка на сопствени нагледни средства и обука за
користење на нова наставна технологија
Носители на проектот.
Љупчо Георгиевски
Гордана Лазова
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Проект:„Дијагноза и визионирање“ (1999г.)
Целта на проектот е утврдување на мисијата и визијата , стратегијата на
Центарот и платформата за Годишната програма.
Носители на проектот.
Љупчо Георгиевски
Гордана Лазова

Проект: ФАРЕ програма (2001г.)
Република Македонија од 1996 година е корисник на Програмата ФАРЕ
(Phare), програма создадена од ЕУ за помош на реформите на земјите од
Централна и Источна Европа, насочени кон пристапување во ЕУ.
Координатор:
Перо Арсов
Проект:е- Школо (2003г)
Обука на наставници за примена на информатичко-комуникациска
технологија во наставата и дисеминација на вработените.
Носители на активноста:
Гордана Лазова
Марјан Арсов

Проект:„Модернизација на образованието“(2005г.)
Целта на проектот е придонес кон унапредување на квалитетот на
наставата,

осовременување

и

модернизација

на

образованието

и

професионален развој на наставниците
-Обука за креирање на стратешки документи Развоен план и Самоевалуација;
-Обука за Microsoft word,Power point, Excel, Corel draw, Photo shop, AutoCAD,
англиски јазик;
-доградба на машинска и земјоделска работилница.
Реализатори на активноста:
Велика Дошева Јакимовска
Гордана Лазова
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Проект:Образование на Роми (2005г.)
Обука на наставници за менторирање на ученици Роми во рамките на
средното образование - стипендирање на ученици Роми во рамките на
средното стручно образование.
Реализатор на активноста:
Перо Арсов
Верица Арева
Љупчо Георгиевски

Проект;„Образование за животни вештини“ (2011г.)
Обука организирана од Биро за развој на образование за реализирање
на Програмата Образование за животни вештини која има цел да придонесе за
личниот

и

социјалниот

развој

на

учениците,

го

помага

развојот

на

психосоцијалните вештини, оспособувајќи ги учениците за успешно справување
со предизвиците на секојдневниот живот. Со наставната програма од оваа
област на учениците им се овозможува да ги применуваат своите знаења во
градење здрави облици на однесување, а да ги избегнуваат оние видови на
однесување што се закана за нивното лично, емоционално и социјално здравје.
Реализатор на активноста:
Перо Арсов
Нада Саздова Ангеловска

Проект:„Еколошка

едукација

во

македонскиот

образовен

систем“(2011г)
Воведување на еколошка едукација во воспитно образовниот систем,
интегрирање во Годишната програма на училиштето со што ќе им овозможи на
учениците да се залагаат за подигање на квалитетот на живеење и
унапредување на личното и социјално здравје, здравата животна средина во
училиштето

и

пошироко

во

локалната

заедница,

проширување

и
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продлабочување на сознанијата на учениците од областа на екологијата,
поттикнување на креативен индивидуален однос на ученикот кон еколошки
проблеми.
ДСУ„Искра„ во учебната 2012/13 год. се здоби со статус- Еко училиште
со сребрено ниво, и со тоа стана член во мрежата на еко-училишта, кои имаат
можност да учествуваат во национални и интернационални натпревари.
аплцирање на проекти и да се поврзат со други училишта на интернационално
ниво. Училиштето доби подршка за реализација на проектот „Почитта на
природата наша одговорност„.
Реализатор на активноста:
Благојка Рунчева
Гордана Лазова

Проект: „Подготовка за вработување и работа” (2012г.)
Проектот на УСАИД Младинска Мрежа за стекнување вештини за
вработување - Мрежа ЈЕС во соработка со МОН, ЦСОО и БРО –за
реализирање на програмата „Подготовка за вработување и работа”.
Во рамките на проектот е отворен Кариерниот центар опремен со
асистивна технологија која го олеснува и надополнува реализирањето на
наставните планови и програми.
Преку имплементација на програмата „Подготовка за вработување и
работа” се врши оспособување и развивање на „меки“ вештини кај учениците:
вештини за барање работа, комуникациски вештини, заштита при работа,
права, обврски и должности, пишување на CV, мотивационо писмо и
подготовка за интервју со работодавач.Таа се реализира преку интегрирање во
наставата и слободните часови.по програмата „Учење преку работа“ која
овозможува оспособување и развивање на практични/работни вештини.
Реализатор на активноста:
Марјана Речаноска
Гордана Лазова
Перо Арсов
Васко Крстов
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Проект:„Почитта на природата наша одговорност“ ( 2013г. )
Училиштето конкурираше со проектот „Почит кон природата-наша
одговорност“ за која беа доделени средства по основ на добиено сребрено
ниво и со кофинансирање беше заменета дотраената инсталација за техничка
вода и замена на водната пумпа. Придобивките се големи за училиштето, за
локалната заедница и за животната средина, јакнење на еколошката свест за
заштеда на вода, намалени трошоци за вода, уреден еколошки двор, заштеда
на вода на ниво на локалната заедница,, намалена потрошувачка на вода од
водоводната мрежа и заштита на животната средина;
Носители на активноста:
Благојка Рунчева
Гордана Лазова

Проект:„Кариерно советување“ ( 2015г.)
Програма за сертифицирање на кариерни советници
Обука за кариерни советници преку модулите
Воведен модул за кариерно советување;
Планирање на кариерата;
Индивидуално и групно советување;
Кариерно советување во училиштето;
Кариерно информирање и пазар на труд;
Различности и етички норми.
Реализатор на активноста:
Марјана Речаноска
Благојка Рунчева
Марија Костова
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Проект:Градиме мостови“ (2016г.)
Во рамките на проектот за Меѓуетничка Интеграција во образованието
на ООУ„Славејко Арсов“ Штип и ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци и МВР ШтипОдделение за превенција , училиштето учествуваше со работилници.
Реализатор на активноста:
Атанасова Јулија
Гордана Лазова

Проект:„Професионална

рехабилитација

на

лицата

со

ивалидитет“

(виртуелна работилница за стекнување на работни вештини) (2017г.)
Во рамките на проектот беа вклучени 30 ученици од училиштето од
втора и трета година и преку активности се работеше на јакнење на
самодовербата, позитивна слика кај учениците, работно оспособување со цел
подобар пристеп на пазарот на трудот и изработена пилот програма
„Промоврање на услуги за социјална вклученост“

Реализатор на активноста:
Јулија Кујунџиева

Проект:„Еразмус + проект КА1 оска„ (2019г.)
Успешно реализиран курс ,,Special needs in education’’,(Посебни потреби
во образованието). реализиран од 12.- 18.05.2019 год.во Сплит Р. Хрватска,
одобрен од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
во рамките на Еразмус+ КА1- Мобилност на поединци во областа на
образованието и обуката.
Реализатор на активноста:
Марјана Речаноска
Марјан Арсов
Жаклина Нацева
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Соработка
Училиштето соработува со училишта, невладини организации, бизнис
сектор. Училиштето има размена на искуство и соработка со посебно училиште
од Србија СОСО „Вуле Антич“ Врање

со колегите од СОСО „Вуле Антич“ Врање
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Донации
Училиштето и учениците добиваат донации од локалната заедница,
училишта, невладини организации, здруженија, работни организации и
поедици. Покрај домашни училиштето има добиено и странски донации:
•

Донација на прехрамбени производи GVC (1995)

•

Изработка на проект за реконструкција на простории(кујна, трпезарија) и
нивно опремување од USAID/MACEDONIA, CSHI/Louis Berger Group и
финансиски одобрен во 2002 г.

•

Изработка на проект за реконструкција на простории(кујна, трпезарија) и
нивно опремување од USAID/MACEDONIA, CSHI/Louis Berger Group и
финансиски одобрен во 2002 г.

•

Изработка на Проект-Бизнис план за производство и услуги на
вработените и учениците во струките (занимањата) во ДСУ “Искра” Штип, наречен Училишни компании 2008г.

•

Изработка и учество во проект “ Програма подготовка за вработување и
работа”- ЈЕС мрежа во ДСУ “Искра” – Штип, во соработка со USAID YESNetwork, 2012г.

•

Донација на автомобил Шкода Фабија, Македонски телеком, 2017г.

•

Донација на опрема и инвентар за во кујна во вредност од 8000 Евра од
Швајцарска фодација 2018година.

•

Доработка на проект за реконструкција на училници и други простории,
опремување на работилници и негова реализација со Јапонска
хуманитарна организација ААР преку Јапонската Амбасада од Виена

•

Донација од швајцарската фондација "Happy and healthy children of North
Macedonia " 2019
Огромна благодарност!
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Од основањето до денес 171 вработен
ДСУ„Искра“Штип

дале свој придонес во

Стручна служба
Тана Николова
Гордана Лазова
Јулија Атанасова
Јулија Кујунџиева
Љубица Спасова
Слаѓана Петровска

Наставници
Благојчо Анастасовски
Нада С. Анѓеловска
Весна Атанасова
Марјан Арсов
Перо Арсов
Маја Ашкилова
Љуба Барбареова
Мери Болјат
Кирил Бреслиев
Тони Василев
Вeска Влахова
Виктор Гачев
Љубица Георгиевска
Душко Гошев
Наталија Горгиева
Стојан Горгиев
Никица Горачинова
Горанчо Давков
Софка Дачева
Ристо Димитров
Јован Димоски
Дејан Доневски
Ристо Донев
Рада Зафирова
Зиврев Петре
БилјанаЗлатановска
Александар Иванов
Фиданка Илиева
Борче Илиевски
Александар Јанев

Игор Јанев
Соња Јованова
Јасмина Јосифовска
МихајлоЈосифовски
Слободан Кировски
Јулијана Ч. Костова
Марија Костова
Софка Коцева
Васко Крстов
Сузана Крстевска
Нада Левкова
Миле Манев
Лилјана Манова
Дејан Марков
Александар Митевски
Митева Пепа
Љубица Миташевска
Надица Михаилова
Миланчо Младеновски
Трајче Нацев
Митко Наумов
Мирко Наџаков
Тања Неткова
Васил Николовски
Влатко Николов
Олга Николова
Трајче Николов
Илија Панајотов
Никола Панев
Бобан Панов

Владо Панов
Стилијан Петров
Весна Ракиќ
Марјана Речаноска
Валерија Ристова
Панче Ристов
Анита Руменова
Благојка Рунчева
Симеон Савев
Саздо Саздов
Методи Самарџиски
Тони Смилков
Јованка Спасова
Нада Спасова
Александар Стаменков
Софија Станчева
Костадинка Стефановска
Сашко Стефанов
Валентина Стоилкова
Дарко Стојанов
Горан Таушанов
Зоран Трајков
Славе Трајков
Зоранчо Трнинков
Владимир Урошевиќ
Велика Хаџиева
Елизабета Чичевска
Марјанчо Шарковски
Славица Шуманска
Симеон Шутев
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Воспитувачи
Ленче Ангелова
Верица Арева
Семина Бекир
Велика Дошева
Славица Гачева
Љупчо Георгиевски
Надица Ѓоргова
Трајчо Ѓоргиев

Александар Ѓоргиев
Емилија Ѓоргиева
Митре Зашков
Ливанта Иванова
Трајко Јолев
Виолета Коцева
Гордана Лазова
Виолета Личкова

Валентина Манчева
Љупчо Митревски
Снежана Неделковска
Жаклина Нацева
Благој Попадинов
Тони Петрушев
Тоше Тошев
Соња Узелац

Административно – технички кадар

Јорданка Абрашева
Слаџана Алексовска
Коце Атанасов
Ката Беркова
Бранка Варчева
Душанка Веселинова
Верка Донева
Дончова Соња
Александар Зафиров
Стојан Ивков
Лазо Јовановски
Лазо Јованов

Симона Караколева
Сузана Костадинова
Сашко Костов
Виолета Коцева
Станка Коцева
Ленче Коцева
Тодор Коцев
Љупчо Крстевски
Бојана Манева
Трајанка Манева
Ружа Маркова
Будимка Мисева

Зорка Митровиќ
Блага Михова
Христијан Паунов
Кети Поцева
Станислава Радева
Снежана Ристова
Тони Смилјанов
Весна Стојанова
Јордан Стојанов
Илчо Трајчов
Зоранчо Филов
Ванчо Хаџиев
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Награди, дипломи, благодарници...

Награди, дипломи, благодарници...
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ИСКРА НИЗ ФОТОГРАФИИ

ЕКО УЧИЛИШТЕ
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ЕКО ПРОЕКТ
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ДОМИЈАДА

63

РАБОТИЛНИЦИ
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ЖИВОТНИ

ВЕШТИНИ

65

ПОСЕТИ
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МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ
Бугарија-Србија-Хрватска
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СОРАБОТКА

Општина Штип

НУбиблиотека,,Гоце Делчев

СОУ,,Јане Сандански“

Центар за култура„Ацо Шопов“

Специјална олимпијада
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СОРАБОТКА

ООУ„Тошо Арсов„

КУД ,,Ристо Донев-учителот“

Извиднички одред„ Еквинокс“
СОУ„Димитар Мирасчиев“

СОУ,,Коле Нехтенин“

ЦПЛИП „Порака“

Американско катче
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СОРАБОТКА

ООУ„Димитар Влахов

ООУ„Димитар Влахов“

Сектор за внатрешни работи-Штип

Дом на млади Штип

ДСУ Св.„Наум Охридски“Скопје

НУ Завод и Музеј

Градски хор
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СОРАБОТКА
ФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ НА МАКЕДОНИЈА
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ПРИРЕДБИ
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ЕКСКУРЗИИ
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ЗАБАВИ–ПРОСЛАВИ
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МАТУРСКА

ВЕЧЕР
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Вработени денес
Тони Петрушев-директор (вработен од 1993г.)
Соња Дончова –секретар-благајник (1981г)
Велика Дошева-воспитувач (1982г)
Перо Арсов –наставник –стручни предмети во текстилна струка (1983г)
Миле Манев-наставник-практична настава во машинска струка (1983г)
Васко Крстов наставник-практична настава во земјоделска-ветеринарна струка
(1983г)
Љубица Миташевска –стручни предмети во земјоделска-ветеринарна струка
(1983г)
Гордана Лазова-педагог(1985г)
Марјан Арсов–наставник –стручни предмети во текстилна струка (1991г)
Лазо Јованов-готвач(1991г)
Весна Ангелова- хигиеничар(1992г)
Жаклина Нацева-воспитувач (1992г)
Трајчев Илчо-хигиеничар (2000г)
Благојка Рунчева-наставник по граѓанско образование(2003г)
Марјана Речаноска–стручни предмети во земјоделска-ветеринарна
струка(2005г)
Ленка Коцева-садомијач-севирка (2007г)
Благојчо Анастасовски–стручни предмети во машинска струка (2010г)
Весна Атанасовска -стручни предмети во графичка струка (2010г)
Михајло Јосифовски –стручни предмети во графичка струка (2011г)
Јулија Атанасовска-специјален едукатор и рехабилитатор (2012г)
Александар Митевски-наставник по спорт и спортски активности (2015г)
Трајко Јолев-воспитувач (2015г.)
Јулија Кујунџиева-специјален едукатор и рехабилитатор (2016г)
Љубица Спасова-специјален едукатор и рехабилитатор (2016г)
Весна Ракиќ-наставник по македонски јазик и литература(2017г.)
Надица Михаилова-наставник по македонски јазик и литература(2017г)
Христијан Пауновски-хаусмајстор-парноложач ((2019г)
Љупчо Митревски-воспитувач ( 2019г)
Зоран Филев-домаќин (2019г)
Сашко Костов-чувар (2019г)
Семина Бекир-воспитувач (2019г)
Јасмина Јосифовска-стручни предмети во графичка струка(2019г)
Слаѓана Петрова-социјален работник (2019г)
Валентина Манчева-воспитувач (2020г)
Бојана Манева-садомијач-севирка (2021г)
Тоше Тошев-воспитувач (2021г)
Валерија Ристова-наставник по матетематика (2021г)
надополнуваат од други училишта
Сашко Стефанов-наставник по спорт и спортски активности
Тони Василев-наставник по музичка уметност
Александар Иванов –мнаставник по ликовна уметност
Слаџана Алексовска-книговодител
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Дружење...прослави...јубилеи...
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Традиционално на крајот на секоја учебната година се изведува
екскурзија на вработените за дружење, забава и релаксација.

Екскурзии на вработените:
1985г Жабљак-Црна гора
1986г.Златибор-Србија
1987г.Попова шапка-Р.Македонија
1988г.Власина-Србија
1989г.Бања Банско- Струмица
1990г,
1991г.Семково-Р.Бугарија
1992г.Беровско езеро-Р.Македонија
1993г.Маврово-Р.Македонија
1994г.Боровец-Мусала-Р.Бугарија
1995г.с.Добриниште-Р.Бугарија
1996г.Витоша, Стара планина-Р.Бугарија
1997г.Банско-Пирин--Р.Бугарија
1998г.Будимпешта-Унгарија
1999г.Пампорово-Р.Бугарија
2000г.Пелистер-Р.Македонија
2001г.Метеори-Грција
2002г.Боровец-Р.Бугарија
2003г.Езеро Батак- Р.Бугарија
2004г.Сандански- Р.Бугарија
2005г.Букурешт-Бран-Јаши-Романија; Банско Р.Бугарија
2006г.Тасос-Грција
2007г.Пелистер-Битола- Р.Македонија
2008г.Пелистер-Нижо поле-Р.Македонија
2009г.Матка-Маврово-Бигорски-Вевчани-Брајчино-Претор-Р.Македонија
2010г.Охрид-Р.Македонија
2011г.Дојран-Берово-Р.Македонија
2012г.Врњачка бања-Србија
2013г.Банско- Р.Бугарија
2014г.Сандански-Р.Бугарија
2015г.Добриниште-Банско- Р.Бугарија
2016г.Острог-Будва-Црна гора
2017г.Гоце Делчев- Р.Бугарија
2018г.Врање-Србија
2019г.Банско- Р.Бугарија
2020г.пандемија
2021г.пандемија
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од Жабљак.....до Банско...низ фотографии

Жабљак

Власинско езеро

Радика-Маврово

Попова шапка

Пирин
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езеро Око Пирин

Црн врв - Витоша

Св.Јован Бигорски

Сухото езеро -Пирин

Пирин

Беровско езеро

Муратово езеро-Пирин

Рајчица-Дебар
80

дворецот Пелеш во Синаја-Рооманија

Осттрог-Црна Гора

врв Мусала-Рила
Врњачка бања

на гробот на Јане Сандански

езеро Батак

Метеори

Будимпешта
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Охрид

Матка

резиденција на цар Борис

Мелник

Вевчани

Поповото езеро-Пирин

Банско
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...Сеќавања, спомени ...
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...Сеќавања, спомени...
НАДА САЗДОВА АНГЕЛОВСКА
ДСУ„Искра“Штип е книга со илјада
страници каде се вклопени ученички спомени и
човечките судбини и приказни на вработените во
оваа институција.Тука извира реката на
неизвесноста и несекојдневноста. Пред околу
четитиесетина години првата страница беше
црно-бела слика низ која се спојуваше минатото
и иднината.
Првиот контакт со оваа институција беше
кога бев избрана за директор, на влезот на зградата имаше фирма напишана
на хартија,а тоа беше знакот на распознавање.Имаше седум скептични
вработении 23 згрижени ученици на различна возраст со претходно завршено
основно образование и комбинирани пречки во развојот.Просторот беше
адаптиран, инвентарот несоодветен за возраста на учениците. Воспитнообразовниот процес беше без програмски задачи, дејноста не беше
верифицирана. Правни акти не постоеја, ниту финансова конструкција.
Требаше да се направи еленски скок застојот да се направи движење.
Важно беше да се донесат рационални и брзи решенија без право на
грешка.Најважно беше скептицизмот да се претвори во подигната енергија и
растење на секој поединец кон хоризонтот.Вртоглаво растеше довербата и се
отвори процес на решавање на сите прашања одеднаш.Набргу се гледаа
контурите на нова,стабилна институција која со брзи чекори се појави на
регионалната карта.Се обезбедија стабилни и редовни извори на средства, се
затвори финансиската конструкција.Низ разни форми се обезбеди кадровско
екипирање.Паралелно со верификација на дејноста постепено и непречено се
одвиваше организацијата и опременоста на воспитно-образовниот процес. Се
направија и обиди за оплеменување на училишниот двор, изградба на
игралиште и сала за физичко и здравствено воспитување.Се формираа секции
за слободни активности и учество во квизови и натпревари.
Преку неколку пререгистрации ДСУ„Искра“ ја доби денешната
физиономија и прерасна од регионална во републичка институција, гордо
исправена на крајот на градот на крстосницата на патот за Струмица на улица
„Рибник“ број 14 Штип
Првиот директор на Центарот
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Се сеќавам...
ЉУПЧО ГЕОРГИЕВСКИ
Се сеќавам на првите ученици, оние десетина
штитеници со кои работев неколку месеци без никаков
распоред, без програма за работа, без било какви
учебници или наставни средства, само една креда и
табла во една училница со мала греалка... Тогашниот
в.д. директор Здравко Костовски само ми рече: „Љупче,
треба некако да почнеме...Не се секирај, ќе се средат
работите...Почнуваме од нула“.
Немаше кого да прашам, со кого да се посоветувам. Им предавав по нешто од
математика, македонски јазик, географија, историја, ликовно... Таков беше тој
„пробен“, подготвителен период, но, работите бргу се развиваа. Колегите во
Скопје од училиштето „Св. Наум Охридски“ кои веќе неколку години работеа на
истата проблематика ми дадоа урнеци од програма за работа на училиштето,
неколку наставни програми и правилници кои набргу ги средив и ги прилагодив
на нашите услови. Потоа, се беше полесно. Па, секој почеток е тежок, нели?

ВЕЛИКА ДОШЕВА
Во далечната 1982 година беше моето прво
вработување во Центарот „Искра“. Како млада, бев
полна со ентузијазам, желба за работа и докажување.
Во тие години, покрај воспитно - образовната работа,
извршувавме и други активности од поширок карактер.
Во

„Искра“,

покрај

редовните

активности,

редовно се организираа и акции од областа на одбраната и заштитата – СВОЗ.
Јас, како млад работник кој ветува, бев поставена на одговорна задача заедно
со раководителот да изготвиме планови и реализираме активности од оваа
област. Во една од акциите беше и акцијата „Заштита и криење на училишната
архива“. Во акцијата учество зедоа сите вработени, евакуирани во непосредна
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близина на градските гробишта. Бидејќи бевме цела вечер
запаливме огин

на отворено,

за да се стоплиме и изморени и поспани една колешка

задрема и падна од столот и предизвика смеа и расположение и така
расположени останавме на задача до утринските часови со сеќавање за
пријатно дружење и пожртвуваност спрема работата.
Оваа акција беше успешно реализирана и спроведена за која заедно со
раководителот Нада Саздова Ангеловска и јас, одговорниот Велика Дошева,
добивме награда. Секоја работа е плод за убави сеќавања.

ВАСКО КРСТОВ
Се сеќавам на моето вработување. Конкурирав на
оглас, почекав некој ден, немав известување и дојдов во
училиштето да си ги повлечам документите. Настана
една комична ситуација, ми објаснија дека нема потреба
од повлекување на документите и дека сум примен на
работа. Бев изненаден, не знаев како да реагирам и само
реков: Не ми се верува!

ГОРДАНА ЛАЗОВА
ДСУ „Искра“ не е само училиште, „Искра“ е
институција. „Искра“ е едно големо семејство, од
ученици,

вработени,

родители,

роднини

и

повеќе

институции. Со заедничка работа се трудиме да се
надминат

посебностите

и

да

се

надградат

способностите. „Искра“ е рехабилитација, социјализација, дружење, хуманост,
инклузија преку воннаставните активности и трасирање на патот во нивниот
живот. Заедно се радуваме, прославуваме, ги споделуваме проблемите и
изнаоѓаме решенија. Контактите со учениците не престануваат со нивното
завршување. Преку посетите и телефонските контакти споделуваме радости
кога се вработуваат, склучуваат бракови, оформуваат семејства.
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Во „Искра“ се вработив во далечната 1985г, последна од првата постава
од вработените. Се сретнав со еден прекрасен млад колектив, каде што
постоеше

колегијалност, другарство и почит. Скоро на сите ни беше прво

вработување, учевме еден од друг, си помагавме. Учевме и од учениците. Од
нив научивме да внимаваме при комуникацијата, дека треба да бидеме јасни,
конкретни, целосни во образложението и да не се користат двосмислени
прашањата: На прашањето „На колку врие водата?“- се добива одговор „на
тројка“,„Каква е нашата земја“-„Нашата земје е ровка“ , дека „Напиши име и
презиме“ - се пишува име и презиме.
Годинава, кога ги поминувам последните месеци од мојот работен век,
почувствував потреба и предизвик да ги одбележам четирите децении од
постоењето на училиштето.
Секој јубилеј е потсетување и спомени на почетоците, на растот и
развојот на училиштето, потсетување на колегите,

на учениците, нивните

родители и секако поглед кон иднината.
Монографијата нека биде основа за креирање на други монографии во
иднина и желба за поголеми успеси.
Благодарност за подршката на директорот, на поранешните и сегашните
колеги:

Љупчо, Нада, „малата“ Јуле, (Ј.Кујунџиева) Слаѓана, Надица, Џина

(В.Дошева), Васе, Пере, Семина, Соња, Верица, Велика, за соработка,
консултации и фотографии.

88

