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Монографијата настана по повод одбележувањето
70 години постоење и работа на средното општинско
училиште „Перо Наков“- Куманово

Благодарност
Училиштето им се заблагодарува на сите колеги, некогашни вработени, а сега
пензионери, на сегашни колеги, како и на некогашни ученици, кои дадоа свој
несебичен придонес и поддршка во создавањето на ова вредно издание,
посветено на работата и достигањата на училиштето низ времето. Некогаш и
сега.
Вредните податоци, личните фотографии и документи добиени од пензионерите и
сегашните вработени, како и ставовите кои некогашните ученици, сега успешни
граѓани ги искажаа како свое искуство и спомени од училиштето се непроценливо
богатство, преку кое се создаде дело кое ќе остане како траен пишан белег за
генерациите кои доаѓаат.
Училиштето упатува благодарност и до Државниот архив на РМ - одделение
Куманово за несебичната помош во собирањето на важни информации.
Благодарност и до
печатењето на оваа Монографија.

кој со финансиска помош го овозможи

Зборот на градоначалникот на Општината
Почитувани,
Општина Куманово е најголема општина, место
каде се испреплетени голем број на занаети и
култури, вери и националности, знаење и религии.
Место каде секојдневно се образуваат голем број
на млади луѓе кои сакаат да учат и градат трајни
вредности. Знаењето е во функција на индивидуалниот
успех, кој ќе придонесе за развој на колективниот
успех.
Училиштето за средно образование „Перо Наков„ е
институција која 70 години создава услови за
квалитетно образование, а со тоа и подобрување на
квалитетот на животот на граѓаните во општина
Куманово.
Надраснувајќи ги периодите на трансформација, со внесување на иновативност,
колективност и далекугледност на сите фактори кои ја сочинуваат неговата дејност, училиштето
секојдневно прераснува во современ центар, седиште на културно-образовна надоградба.
Образованието во ова училиште развива висока состојба на свест и создава генерации на
граѓани способни да ги исполнат своите највисоки аспирации, а истовремено да придонесат
максимално за напредокот на нашето општество.
Се надевам дека училиштето за средно образование „Перо Наков„ ќе се развива во иднина
со уште поголеми успеси.

Зборот на директорот на училиштето
Во 2015 година се навршија 70 години од постоењето
на СОУ “ПероНаков“ од Куманово.
Јубилеите се секогаш инспиративни за навраќање
кон почетоците, но овој јубилеј е и убав повод за
издавањето на оваа книга. Тоа е можност да се каже
збор повеќе за училиштето кое со своето постоење и
својот развој се вгради на неповторлив начин во
историјата на градот и со него е во нераскинливо
единство.
Да се пишува за изминатиот период истовремено
претставува должност, обврска и предизвик. Периодот од
70 години е период на многу настани и случувања кои
заслужуваат достоинствен пристап и место во книгата за
училиштето.
Сите промени во општествениот и стопанскиот развој во Куманово имале свое
влијание врз училиштето, струките кои се изучувале и наставниот кадар кој предавал. Се
менувале и локациите на кои работело училиштето, но она што останало непроменето
е благородната, возвишената мисија да се воспитуваат и образуваат младите луѓе.
Денес, како воспитно-образовна институција се соочуваме со многу предизвици
кои со упорност и трпение се обидуваме да ги надминеме.
Се надевам дека и во иднина училиштето ќе чекори кон понатамошни успеси и
јубилеи.

Локација на училиштето

Средното општинско училиште “Перо Наков” е лоцирано во централното градско
подрачје, наспроти градскиот базен и спортската сала.

Дисперзираниот објект, во кој се изведува настава на албански наставен јазик, се
наоѓа во просториите на некогашната Касарна “Христијан Карпош” во населба
Бедиње.

Контакт:
“Пиринска Македонија” бр. 4,
+389 31 424 380
e-mail: n.pero@yahoo.com
web site: www.souperonakov.edu.mk
facebook site: https://www.facebook.com/SouPeroNakovKumanovo/

За ликот и делото на нашиот Патрон
Перо Марков Наков е роден на 29.09.1919. година
во Куманово, во средно имотно семејство.
По завршувањето на основното училиште го
изучува шивачкиот занает. Се вклучува во
напредното работничко движење, активен е во
Синдикалната
организација
на
шивачките
работници и во 1936. година станува секретар на
Подружницата.
Станува член на СКОЈ 1935.
година, а на КПЈ во 1937. година.
Со својата политичка и партиска работа брзо се
афирмира и во 1938. година станува првин член, а
потоа и секретар на Месниот комитет на СКОЈ за
Куманово.

1919 – 1942

По отслужувањето на кадровскиот
месеци работи во Белград, а потоа
враќа во Куманово. Особено е
работата на работничката младина,
на работата му овозможува и
селаните.

рок, неколку
по задача се
активен во
а карактерот
контакти со

Мошне силен агитатор и
пропагатор е на линијата на КПЈ. На одредени собири настапува со реферати за
значајни политички и актуелни прашања.
По окупацијата на земјата станува еден од најактивните кумановски комунисти.
Учествува на Првата градска конференција во окупираното Куманово, одржана на
21.05.1041. година, кога бил избран за член на месниот комитет на КПЈ за Куманово.
Станува секретар на Месниот комитет на СКОЈ за Куманово и член на Воениот штаб
на Куманово, со задача да ги изврши сите подготовки за излегување на првите
кумановски партизански одреди и непосредно да раководи со нив.
Еден е од оние кои доследно ја спроведувале линијата на ЦК КПЈ за вооружената
борба и против предавничката политика на секретарот на Покраинскиот комитет за
Македонија, Методи Шаторов – Шарло.
По октомвриските настани 1941. година, заминува на партиска работа во Скопје.
Набргу бил избран во Месниот комитет на КПЈ во Скопје за одговорен по воена
линија, а потоа за секретар на Покраинскиот комитет на СКОЈ за Македонија.
Кога партиската организација во Македонија во 1942. година потпаѓа под влијание
на БРП, активно се вклучува во борбата против таквата политика на Покраинското
раководство.
Еден е од организаторите на атентатот на Мане Мачков, агент на бугарската
Обласна дирекција на државната безбедност во Скопје. Неколку недели по
атентатот паѓа во рацете на бугарската полиција. Иако е ѕверски мачен, не признава
ништо.

На 15. ноември 1942. година е осуден на смрт и обесен во централниот затвор во
Скопје. На бесилката е донесен полумртов и непосредно пред извршувањето на
чинот на бесење, собира сили да извикне: “Да живее КПЈ и слободна Македонија!”
За да ја заметне трагата, окупаторот го носи неговото тело надвор од Скопје и до
денес не е познато каде се закопани неговите посмртни останки.

Времеплов
Почетоците на училиштето, според некои извори датираат уште од крајот на
минатиот век. Лоцирано на просторот до црквата “Свети Никола” тогаш се викало
“Училиште за калфи и трговски помошници”, организирано по иницијатива на
тогашни видни граѓани на Куманово.
Благодарение на развојот на занаетчиството, трговијата и приливот на селското
население, бројот на учениците од година во година се зголемувал, поради што се
смета дека ова училиште под разни имиња функционирало повеќе од 100 години.
Војните и кризите влијаеле врз развојот и делувањето на училиштето, но не го
прекинале континуитетот во неговата работа.
Постојат податоци од 1934/35,1935/36,1936/37 година, според кои училиштето
постоело под името “Трговачка школа Кумановске трговачке омладине”, каде
наставата се одвивала на српски јазик.
Во 1945-та година делува под името “Општо занаетчиско училиште”, а особен
развој училиштето забележало почнувајќи од 1946-та година, кога со одлука на
Околискиот народноослободителен одбор било формирано и делувало под името
“Училиште за ученици во стопанството”.

Првата училишна зграда
Според кажувањата на госпоѓите Милева Атанасовска и Крунислава Стокиќ,
долгогодишни истакнати наставници во училиштето, пред 1953 година во ова
училиште немало редовен наставен кадар и наставата ја изведувале хонорарни
наставници, вработени во други училишта или банки, стопански претпријатија или
занаетчиски дуќани. Наставата се изведувала исклучиво попладне, по 16 часот
бидејќи учениците всушност биле вработени или изучувале некој занает.
Во учебната 1953/54 година, биле запишувани ученици од следниве струки и
профили:
*Електро струка, со профилите електричари, винклери, автоелектричари,
*Металска струка, со профилите бравари, машино-бравари, заварувачи,
металостругари, брусачи, автомеханичари, водоинсталатери,
*Кожарска струка,
*Текстилна струка, со профили лесна и тешка конфекција
*Дрводелска струка, со профилите столари и тапетари
*Услужни дејности, со профилите бербери, фризери, графичари, книговесци,
угостители.
Во тој период постоеле и таканаречени подготвителни паралелки, во кои се
запишувале ученици кои завршиле шесто оделение, а биле возрасни и првин
завршувале подготвителна настава, за да потоа можат да се запишат во прв клас.
Поради немање простор во зградата, овие паралелки работеле во соседното
турско училиште „Бирлик“. Сега тука е изградена новата зграда на училиштето
„Бајрам Шабани“.
Бројот на ученици во паралелки бил голем, често и преку 40, заради што било
тешко да се работи во мали и слабо осветлени училници, особено затоа што се
работело само попладне и до доцните вечерни часови.
Во октомври 1960-та година училиштето се преселува во нова зграда, до
денешното ОСТУ “Наце Буѓони” кое започнало истата година со работа, со тоа
што ги делеле и просториите и наставниот кадар. Училиштето повторно работело
втора смена, бидејќи учениците биле на работа кај своите работодавачи, а и
поради наставниците кои предавале стручни предмети, а во голем дел биле
вработени во стопанството.

По верификацијата во новата зграда, во 1960 година, според чл.160 од Општиот
закон за школство (Сл.лист на ФНРЈ бр. 28/58) дел 4, точка 2 од Резолуцијата за
образование на стручните кадри (Сл.лист на ФНРЈ бр.25/60 год.) и член 26, точка
1 од Статутот на Народниот одбор на Кумановска околија на одделни седници на
Околискиот одбор и Соборот на производителите, одржани на 22.07.1960 година,
со Решение за изменување на средното училиште во стопанството се преименува
во Периодично училиште „Перо Наков“.
Наставата се изведувала така што едно полугодие учениците следеле настава, а
второто, изведувале практична работа во претпријатија или дуќани. Работната
недела траела 6 работни денови. Услов за запишување на ученикот бил
работодавецот да склучи договор со родителот, со обврзување да му се
обезбедат услови за обука. Некои претпријатија им давале и соодветен
надомест на учениците, а биле и здравствено осигурани. Образованието траело
три години, а потоа се полагал завршен испит кој се состоел од теоретски дел, кој
се полагал пред комисија во училиштето и практичен дел, реализиран во
занаетчиската комора на град Куманово.
Подоцна наставниот кадар успеал да постигне и практичниот дел да се полага на
работно место со присуство на ментори - најдобрите мајстори од одредена
струка, но и следени од наставниците од училиштето. Се полагал и писмен испит
по мајчин јазик, како и теоретски дел со прашања од струката. По успешно
завршеното полагање, учениците добивале диплома и веднаш се вработувале
како квалификувани работници во соодветни претпријатија или дуќани. Тука биле
застапени металната, дрвопреработувачката и текстилната насока, каде се
одржувала теоретска настава.
Низ училиштето во овој период поминале многу ученици во различни струки и
профили, кои вклучувајќи се во стопанството биле движечката сила за неговиот
развој. Имало случаи кога по 15-20 ученика се вработувале одеднаш во исто
претпријатие, како на пример во „Силика“ од Гостивар или „Иднина“ од Кратово,
што значи училиштето делувајќи и како регионален центар обезбедувало кадри за
стопанството.
Според податоци од педесетиот број на списанието “Корени” и хроничарот
Димитар Масевски, во 1964/65 година од периодичното училиште „Перо Наков”
излегла првата генерација келнери кои нашле вработување во угостителското
претпријатие „Бисерка“, кое во тој период било во интензивен развој.

Првата генерација,
далечната учебна 1960/61

Првите темели за подемот на училиштето ги поставил првиот раководител Војо
Цветановски, а наставата била изведувана во зградата на поранешна Гимназија,
подоцна простории на Работничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ“.

Последната учебна година пред преселувањето во новата зграда
Во 1981-та година училиштето се преселува во нова и модерна зграда, каде што е
лоцирано и денес, во непосредна близина на спортската сала, а во 1985-та
година, со верификација на нови профили од трет и четврт степен, училиштето го
менува името во Училиште за средно насочено образование „Перо Наков,“ со
текстилна, кожарско-чевларска и дрво-преработувачка струка.

Свечено отворање на новиот
објект, во кој училиштето е до
денес

Во тој период, преку тригодишно школување учениците се здобивале со
професионално-практични знаења – конфекционер III. степен, произведувач на

обувки III. степен, обработувач на кожа и крзно III. степен, како и конфекциски
техничар IV. степен, техничар за обувки IV. степен, кожарско-крзнарски техничар IV.
степен и економски техничар IV. степен.

Во 1993 година, во состав на ова училиште преминуваат и економските паралелки,
кои дотогаш работеле во состав на Гимназијата „Гоце Делчев,“ а претходно, до 1988та година постоеле во рамките на Економско училиште „Моша Пијаде,“ кое тогаш
згаснува. Оттогаш, училиштето се пререгистрира како Училиште за средно
образование „Перо Наков“ со постоење на 3 струки: текстилна, кожарска и економска.

Наставничкиот колегиум
далечната 1995-та година

Во 2004-та година училиштето е преименувано во Државно средно училиште, а од
2007-та година до денес, во Средно општинско училиште „Перо Наков“со 2
верифицирани струки: текстилно-кожарска (со образовните профили: конфекциски
техничар, техничар за обувки и техничар за дизајн на облека) и економско-правна и

трговска струка (со профилите: економски техничар, техничар за трговија и
маркетинг, деловен секретар и банкарски техничар).

Управуваа со училиштето
1. Војо Цветановски
2. Ѓоко Поповски – Таче
3. Владимир Доцевски
4. Живко Митевски
5. Ангел Трајковски (раководител со најдолг мандат, околу 20 години)
6. Зоран Велковски
7. Драгољуб Мишевски
8. Лилјана Петрушевска
9. Момчило Антевски
10. Лидија Тасевска (во моментов)

Се вградија себеси низ времето.....
Презиме и име

Звање

Презиме и име

Звање

Трајковски Ангел
директор
Костова Евица
Помошна служба
Краљевска Зора
секретар
Дајлевиќ Загорка
наставник
Стокиќ Крунислава
Стручен учител Пешевска Павлина
Помошна служба
Мишевски Драгољуб
Стручен учител Блажевска Петра
Помошна служба
Атанасовска Милева
Стручен учител Бојковиќ Младенка
наставник
Стошиќ Тодорка
наставник
Бојковиќ Борис
Ноќен чувар
Каранфиловиќ Петар
Наставник
Димковска Радица
наставник
Гелевска Сунчица
наставник
Маџовска Радмила
наставнник
Велковски Зоран
наставник
Младеновска Лилјана
наставник
Арсовска Благица
наставник
Станковска Славица
наставник
Стојчев Благоја
наставник
Младеновска Радмила
наставник
Спасовски Живко
наставник
Ивановски Стојан
наставник
Чушкарска Анка
наставик
Даштевска Љубица
наставник
Алексовска Лила
наставник
Денковска Југослава
наставник
Станојевиќ Стојан
наставник
Златковски Трајче
наставник
Стојмановски Душан
домаќин
Крстевска Стојанка
наставник
Стојмановски Момчило
Хаус мајстор
Петрушевска Владанка
наставник
ДЕЛ ОД ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ “МОША ПИЈАДЕ” – пред
приспојување кон “Перо Наков” во 1993.година, кога “Моша Пијаде” згаснува
Пешевски Воислав
наставник
Димковски Круме
наставник
Кузмановска Љубица
наставник
Денковски Стојанчо
наставник
Аврамовска Љубица
наставник
Илијевски Драган
наставник
Спиридоновска Драгица наставник
Денковиќ Борис
наставник
Димковски Светислав
наставник
Јовановска Десанка
наставник
Поповска Евгенија
наставник
Ташковска Олга
наставник
Јовчевска Даница
наставник
Спасовска Гордана
наставник
Крстиќ Надежда
наставник
Гаќина Јерко
наставник
Чугунцалиева Љупка
наставник
Додевска Лилјана
наставник
Младеновска Станка
наставник
Ѓорѓевиќ Славица
наставник
Анчевска Живка
наставник
Чавдаревиќ Петар
наставник
Младеновска Лилјана
наставник
Стоилковска Лилјана
наставник
Младеновска Радмила
наставник
Паневска Босиљка
наставник
Тасева Лепосава
наставник
Лазаревска Невена
Помошна служба

Дел од сегашните вработени, некогашни ученици во “Перо Наков”

Училиштето денес, 70 години од почетоците
Денес, седум децении од своите почетоци, училиштето го реализира воспитнообразовниот процес во современ матичен објект, каде наставата ја следат
паралелките на македонски наставен јазик, како и во реновиран, модерен
дисперзиран објект, каде наставата се изведува на албански наставен јазик.
Во материјално-техничка смисла, училиштето во двата објекта располага со
работен и рекреативен простор, кој ги задоволува неопходните воспитнообразовни стандарди.

Лична карта на училиштето
Име на
училиштето
Адреса
Наставен јазик
Изведување на
настава
Локациски
референци

Телефон
Факс
e-mail
Web site
Facebook site
Тип на градба
Површина на
објект
Површина на
училишен двор
Паралелки
Начин на
загревање

Средно општинско училиште “Перо Наков”
•

Матичен објект / настава на македонски наставен јазик, на ул.
“Пиринска Македонија” – бр. 4 / Куманово
• Oбјект за настава на албански наставен јазик – населба
Бедиње, во кругот на касарната „Христијан Карпош“.
Македонски и албански наставен јазик
Прва смена – од 7,15 до 13 часот
Втора смена од 13,15 до 19 часот
• Матичен објект - непосредна близина на Спортската сала, со
можност за пристап до него со постојан транспорт – автобуска
линија, такси
• Објектот за настава на албански јазик – во кругот на касарната
„Христијан Карпош“, во близина на црквата во населба
Бедиње, со можност за пристап до него со постојан транспорт
– автобуска линија, такси
• Матичен објект
031 / 424 – 380
• Дисперзиран објект
031 / 429 - 911
031 / 438 – 440
n.pero@yahoo.com
www.souperonakov.edu.mk
https://www.facebook.com/SouPeroNakovKumanovo/
тврда
3497 m2, во матичниот објект
m2, во дисперзираниот објект
9000 m2, m2, во матичниот објект
m2, во дисперзираниот објект
62 / вкупен број на македонски и на албански наставен јазик
На гас, во матичниот објект
На нафта, во дисперзиразниот објект

Материјално-технички услови за работа
Во матичниот објект, каде наставата се изведува на македонски јазик,
материјално-техничките услови за работа подразбираат:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 компјутеризирани кабинети со интернет пристап,
Кабинет по информатика,
Просторија за Кариерен центар и Младинска организација
Библиотека со книжен фонд од 10000 книги,
Опремена работилница за изведување на настава во образовниот профил
конфекциски техничар,
Опремени работилници за изведување на настава во образовниот профил
техничар за обувки,
Современа спортска сала, изградена по сите стандарди важечки за
спортски објекти,
Прилагодена просторија за спорт и спортски активности /фитнес сала, сала
за пинг-понг/
Простории за: наставничка канцеларија со интернет пристап, канцеларија
на директорот, канцеларија на стручна служба /педагог, психолог,
дефектолог/ канцеларија на раководители на смена, канцеларија на
секретар, канцеларија на сметководител, книговодител, просторија за
технички персонал.

Во дисперзираниот објект, каде наставата се изведува на албански јазик,
материјално-техничките услови за работа подразбираат:
•
•
•

2 компјутеризирани кабинети со интернет пристап,
2 опремени работилници за изведување на настава во текстилнокожарската струка,
Простории за: наставничка канцеларија со интернет пристап, канцеларија
на директорот, канцеларија на стручна служба /педагог, психолог/
канцеларија на раководител на смена, просторија за технички персонал.

Свеченото отворање на новите простории се одржа на 02.02.2010-та година, во
присуство на тогашниот заменик министер за образование и наука, госпоѓата
Линдита Ќазими.
Моменти од адаптацијата на некогашната Касарна “Христијан Карпош”
Фрагменти од наставата на албански наставен јазик денес

Кадровата структура денес
Македонци
Број на
вработени
Број на наставен
кадар

м

ж

154

18

64

126

10

54

Број на стручни
соработници
Административни
работници

6

м
50
45

ж

1

1

Техничка служба

19

7

5

Директор

1

Турци
м

ж

Роми
м

ж

други
м

ж

21
17
2

4

2

Образование

Албанци

5

2

1
Број на вработени

Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Основно образование

121
9
9
12

Стручни активи
Стручните активи во училиштето се ангажирани во планирањето и програмирањето
на воспитно-образовната работа, во планирањето и подготовката на стручното
усовршување на наставниците и на мерките за унапредување на работата, во
изработка на задачи за учениците, следење и анализирање на постапките и
инструментите за мерење на достигањата на учениците, како и во планирањето на
набавката на наставните средства и помагала во интерес на осовременување на
наставата.
Во училиштето делуваат следниве стручни активи:
1.
Општообразовен актив во настава на македонски и албански јазик, кој ги
обединува предметите спорт и спортски активности, историја, географија, ликовна
уметност и музичка култура.
2.
Природно-математички актив во настава на македонски и албански јазик.
3.
Актив на македонски јазик литература и странски јазици во настава на
македонски јазик.
4.
Актив на јазични предмети во настава на албански јазик.
5.
Актив од економско-правна и трговска струка во настава на македонски и
албански јазик.
6.
Актив од текстилно-кожарска струка во настава на македонски и албански
јазик.
7.
Актив на правни предмети во настава на албански јазик.
8.
Актив на историја, социологија, географија и граѓанско образование во
настава на албански јазик

Настава, учење и проекти
Наставните планови и програми според кои училиштето р а б о т и се во целосна
согласност со програмските документи од МОН, а нивните цели во најголем дел им
се познати на родителите. Сите наставници планираат и изготвуваат годишно,
тематско и дневно аспектирање на наставата.
Наставата се одвива во следниве 5 форми:
*Редовна-задолжителна, која се организира на македонски и албански наставен
јазик, по изработени програми од страна на секој наставник, а врз основа на
програмите доставени од МОН, БРО и ЦСОО.
*Дополнителна настава, за ученици кои заостануваат во совладувањето на
програмските содржини по поедини предмети и имаат негативни оценки по истите.
*Подготвителна-консултативна настава, за учениците кои се упатуваат на
поправен испит и испит на годината.
*Додатна настава, за талентирани ученици по одредени предмети со која
учениците се подготвуваат за учество на државни и меѓународни натпревари.
*Образование за возрасни, континуирано се одвива за вонредни ученици од
прва до четврта година, за дообразување на вонредни ученици од трет во четврт
степен во економско-правна и трговска струка и текстилно-кожарска струка, како
и за преквалификација на вонредни ученици во текстилно-кожарска струка.
*Интеграција на еколошка едукација во восшитно-образовниот процес
Еден од основните приоритети за подобрување на наставниот процес, внесен и
во Развојниот план на Училиштето е подигање на еколошката свест на
учениците преку еколошка едукација, која се спроведува во рамките на
постоечките планирани часови по сите наставни предмети. Акцент е ставен на
четирите еко-стандарди за заштеда на енергија, заштеда на вода, одржување на
зградата и здравата средина за учење и уреден и еколошки двор
*Инклузија во училиштето
Нашето училиште веќе со години активно работи и е насочено кон креирање
политики на инклузивно образование. Училиштето промовира инклузивно
воспитание и образование како реформаторско начело кое ја почитува и негува
различноста кај сите ученици, со посебен акцент на оние кои се соочени со
поголем ризик од маргинализација и исклучување.
*Меѓуетничка интеграција во образованието
Нашето училиште е двојазично и интеграцијата на меѓуетничка основа е
од круцијално значење за добра клима и меѓусебно прифаќање и на
учениците и на наставниците. По иницијатива на МОН, со поддршка на
УСАИД, нашето училиште е вклучено во проект кој ќе ја продлабочи
меѓуетничката интеграција во образовниот систем.

ПРОЕКТИ
Нашето училиште е континуирано вклучено во реализација на бројни и
различни проекти, организирани од надлежните институции или од надворешни
соработници. Листата на реализираните проекти и на оние кои се планирани со
Програмата за развој на училиштето за периодот што следи е долга и од
досега реализираните проекти, ефектите се видливи и придонесоа за
подобрување и осовременување на воспитно-образовниот процес. Најголемите
проекти се реализирани под покровителство на Националната Агенција за
европски образовни програми и мобилност, како дел од програмата
“Доживотно учење Леонардо да Винчи”
Под покровителство на SEA (Secondary Education Activity) училиштето беше
инволвирано во голем проект кој се однесуваше на унапредувањето на
образованието и се реализираше низ 5 модули, во текот на неколку години. Во
истиот беше вклучен тим од 3 наставника (Секирарска Елизабета, Николовска
Фросина и Алексиќ Марјан), тогашниот директор на училиштето Антевски
Момчило и тогашниот училишен педагог Димковски Круме. Тимот посетуваше
обуки, а потоа во улога на тим за дисеминација ги пренесе искуствата на
колегите. Проектот беше еден од најдолготрајните и се финансираше од
USAID.
Исто така, со уште 20 училишта од Република Македонија училиштето беше
вклучено во голем проект наречен „Екстракуликуларни активности во
училишта со мешан етнички состав“ финансиран од Европската агенција за
реконструкција. Во овој проект беа вклучени четири професори и над сто
ученици од сите етнички заедници од нашиот град.
Дел од актуелните проекти со надворешни соработници и интерни проекти
Проекти со надворешни
соработници
Проект / Активност

Кариерен центар и Младинска
организација
„БИДИ ЗЕЛЕН“
Меѓународна соработка со Република
Србија / Збратимување со средно
економско училиште од Ниш

Меѓународна соработка со Република
Романија / Збратимување со средно
економско училиште од Романија
Проект на Министерство за труд и
социјална политика – УПН

*Интерни проекти
во училиштето
Проект /
Активност
„Процедури,
протоколи
и
прирачници за
активности
во училиштето“
„Заедно до еко
знаме“
„Да ги урнеме
бариерите“

„Менторирање
наставници“
„Сите сме исти“

Цели на проектот
Воспоставување систем и
континуиран и синхронизиран тек
во работењето преку документи за
вреднување на квалитетот на
работењето на училиштето
Подигање на еко-свеста и заштита
на животната средина.
Помош и поддршка на учениците
со потешкотии во учењето и со
посебни потреби, а со тоа давање
нова димензија на дополнителната
настава со посебни групи ученици,
во интерес на пораст на
мотивацијата
Подобрување на организациската
клима и размена на идеи и
искуства меѓу наставниците
Зближување на учениците,
наставниците и родителите од

„ Безбедно училиште“

“Во духот на
претриемништвото”

сите националности на инвентивен
и забавен начин
Збогатување на личноста на
ученикот со нови знаења од
областа на Бизнисот;
поттикнување на истражувачка и
тимската работа како и градење на
личноста на ученикот во духот на
претприемничко однесување.

ЕКО училиште
Заедничка грижа за правилно насочување на ученици
Меѓународна соработка со Република Турција / Збратимување со средно економско
училиште од Истанбул
Програма – „Превенција на насилното однесување во средните училишта во Република
Македонија
Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

Фото галерија: дел од реализираните проекти

Изведување на наставата
Наставата се изведува во две смени. Во првата смена се учениците од прва и трета
година, а во втора учениците од втора и четврта година. Смените се ротираат на
еден месец според подготвениот распоред на почетокот на учебната година.
Редовната
теоретска настава
се
изведува
во
училници, кабинети и
работилници, додека практичната настава се изведува делумно во училишната
работилница, а делумно во работните организации во градот со кои училиштето
веќе долго време успешно соработува. Наставата по спорт и спортски активности
се реализира во училишната сала во настава на македонски јазик, додека во настава
на албански јазик изградбата на спортската сала е во подготвителна фаза.
Дежурството за време на одморите се одвива според претходно направен
распоред, со цел зголемена безбедност во училиштето. Дежурството го
спроведуваат наставниците распоредени низ ходниците. Заради потполна
безбедност на учениците, училиштето е целосно под видео-надзор и со
ангажирање на обезбедување преку професионална агенција.

Струки и образовни профили

Образовни профили по струки

Ученици
Запишувањето на учениците с е в р ш и с о г л а с н о критериумите дадени во
Конкурсот, објавен од Министерството за образование и наука. Во учебната
2015/2016 година во училиштето учат вкупно 1 1 5 5 ученици, распоредени во 62
паралелки. На македонски наставен јазик наставата ја следат вкупно 615 ученици
(според полова структура: 230 машки и 385 женски) во 32 паралелки, а на
албански наставен јазик 540 ученици (според полова структура: 311 машки и 227
женски) во 30 паралелки.

Активности на учениците во јубилејната и изминатите години
Дел од активностите по македонски јазик и литература и
странски јазици
1.
Во просторииите на Домот за стари
лица “Зафир Сајто” беше изведена
претставата
“Зона
Замфирова”.
Оваа активност е дел од училишните
активности за соработка со локалната
средина и беше реализирана со цел
да се влијае во позитивна насока врз
волјата и карактерот на учениците,
т.е. да се развие позитивен однос и
зголемување на свеста на учениците
за поголема грижа, љубов и почит кон
старите лица.

Одговорни за реализација на активноста
беа наставниците по македонски јазик и
литература: Фросина Милошевска, Елена
Георгиевска, Оливера Николовска и Сашо
Тодоровски.
Во просторииите на нашето училиште беше
реализирана и активноста “Јас прочитав–
прочитај и ти”како активност која е дел од
проектот „Заедничка грижа за правилно
насочување
на
учениците”
и
беше
замислена како новогодишен саем на
книгата, со меѓуетнички карактер. Одговорни за реализација на активноста беа
наставниците по македонски јазик и литература и наставниците по странските
јазици: Фросина Милошевска, ЕленаГеоргиевска, Елена Арсовска, Бојана
Ивановска, Светлана Пешиќ и Мирлинда Реџепи.
Под насловот „Книгата – ризница на знаењето“ се одржа поетско-музичка
манифестација преку која учениците, под менторство на своите професори

Милошевска Фросина, Николовска Оливера и Трајчев Бојан, заедно со Друштвото
на писатели симболично го одбележаа Денот на книгата, 23-ти април. Учениците
направија прекрасна поетско-музичка дружба.

Претставата „Госпоѓа министерка„ според делото на Бранислав Нушиќ во изведба
на ученици од нашето училиште беше поставена на сцената на Народниот театар
Куманово и доживеа три полни сали, затоа што учениците-актери ја изнесоа на
мошне оригинален начин,за првпат на кумановски дијалект. Истата е реализирана
под будното око на менторите Георгиевска Александра и Тодоровски Сашо, а
актерската екипа ја сочинуваат учениците Мартин Тасевски, Марија Коцевска, Ивана
Мадиќ, Дејвид Стоилковски, Јована Спасовска, Мартин Павловски, Милена
Стојановска,Стефан Павличек, Гоце Хаџиски, Кристина Петрушевска, Димитар
Петрушевски и Сара Спасовска.

По повод одбележувањето на втората годишнина
од формирањето на Светската унија на поети–
Школа за поезија во Република Македонија, за
средношколците од сите средни училишта од
Куманово беше распишан литературен конкурс за
најдобра поетска творба на тема: “Поезијата- златен
мост меѓу народите.” Учeникот Душан Крстиќ од IV-5
го освои второто место
.

На IX-от Меѓународен фестивал за литературно творештво во СанктПетербург, Русија, ученичката Трајковска Светлана освои Диплома за Победник
во категорија Превод од македонски на руски јазик, под менторство на
професорката Коцевска Биљана.

Дел од активностите по математика
На Републичкиот натпревар по математика, 51-от по ред, наши ученици добија
признанија за учество, а се подготвуваа под менторство на наставниците по
математика.

На Општинскиот натпревар по математика за средните училишта, под менторство
на професорите Марика Јордановска и Гордана Стојановска – Денковска, нашите
ученици од прва и втора покажаа солидни резултати и се пласираа за регионалниот
натпревар.

Дел од активностите по спорт и спортски активности
Спортските активности се реализираат традиционално со години, во текот на целата
учебна година, а според достигањата по учебни години училиштето може да се
пофали со завидни резултати во областа на спортот на општинско, зонско,
регионално и државно ниво, во речиси сите екипни спортови во машка и женска
конкуренција, секако под менторство на професорите Димитриевска Радица,
Ивановски Ангел и Давидовиќ Младен.

Дел од активностите по предметите во економскоправна и трговска струка
Освен во редовната настава, активот на економско-правната и трговска струка, како
најголем стручен актив во училиштето, реализира низа активности кои се од интерес
за учениците и ги мобилизира во правец на креативно изразување и
манифестирање на теоретските спознанија, усвоени во училниците преку нивна
практична примена. На ниво на класовите од завршните години се реализираат
симулации на трговски преговори меѓу виртуелните вработени во училишните
компании, распоредени по работни места во рамките на организационата
структура. Исто така, неколку години наназад се реализираат и Отворени денови
на училиштето, кои се во функција на информирање на завршените
деветтодделенци за условите за учење во училиштето, како и струките и
образовните профили во кои можат да се запишат.
На крајот на учебната година се организираат и Саеми на виртуелните училишни
компании, кои делуваат во рамките на предметот Практична настава во завршните
години во струката. Овие активности подразбираат уредување на штандови,
изготвување на рекламен материјал, меѓусебно виртуелно тргување помеѓу
училишните компании и други различни форми на креативен израз.
Во реализирање на активностите се ангажираат сите наставници кои предаваат во
економско-правната и трговска струка.

Отворени денови

Симулација на трговски преговори

Училишни саеми на виртуелни компании

Меѓународни саеми на виртуелни компании

Дел од активностите на учениците по предметите
во текстилно-кожарската струка
Текстилно-кожарската струка ја реализира редовната настава во еден дел како
теоретска настава, и во друг дел во рамките на практичната настава, во
опремени работилници за образовните профили Техничар за обувки,
Конфекциски техничар и Техничар за дизајн на облека.
Освен редовната настава, во рамките на оваа струка учениците се вклучуваат
во училишните активности кои ги реализираат учениците од економско-правната
и трговска струка, но се ангажираат и во реализација на многу интересни
активности, врзани само за нивниот делокруг на работа. Истите се реализираат
под менторство на сите професори кои предаваат во текстилно-кожарската
струка.
Организираат модни ревии, се вклучуваат во натпревари од типот на Trash
Fashion, самостојно изработуваат модели, вистински уметнички дела како свои
лични изрази, цртаат и низ многу различни форми ја покажуваат својата
креативност.

Модни ревии, во модели изработени од учениците

Trash Fashion, во модели изработени од учениците од
рециклирани материјали

Што се однесува до достигањата на учениците во наставата на албански
наставен јазик, вреден е за спомнување барем еден дел од нивното учество во
различни натпревари и одбележување на важни настани годинава и низ годините
наназад:
2016-тата година:
*Локален квиз натпревар-прво место: Фатон Адеми и Ајтене Адеми.
*Регионален натпревар по повод денот на ЕУ-прво место: Алмедина Алими, второ
место: Шпетим Шемшиу и трето место: Ринор Авдулаху. Ментор: Неџат Авдулаху.
2015-тата година:
*Локален натпревар организиран од ИМФ, прво место:Семра Садику.
2014-тата година:
*Регионален натпревар по повод денот на ЕУ, трето место:Семра Садику и
Нерџиване Ајдини. Ментор: Неџат Абдулаху
*Државно натпреварување организирано од МАССУМ во категоријата Јавно
говорење (албански јазик) трето место: Маиде Садику. Ментор: Фатон Азизи.
2013-тата година:
*Државно натпреварување организирано од МАССУМ во категоријата Јавно
говорење (албански јазик) второ место: Анеса Алити. Ментор: Фатон Азизи.
Трето место за поезија: Маир Адеми. Ментор: Фуад Азизи
2012-тата година:
*Локален квиз натпревар, прво место:Арбенита Исени и Нерџиване Ајдини,
*Регионален натпревар по повод денот на ЕУ, прво место:Анеса Алити и Кадир
Али.
2011-тата година:
*Државно ниво, (Балканскиот Универзитет) на конкурс за најдобар есеј со тема “Да
ја зачуваме и унапредуваме животната средина во РМ”, прво место:Омер Ајдини,
кој стана добитник на стипендија за бесплатно студирање. Ментор: Фатон Азизи.
2009-тата година:
*Локален квиз натпревар по повод денот на Албанската просветеност, второ
место:Макфире Адеми и Омер Ајдини.

Дел од воннаставните активности на учениците
Воннаставните активности имаат богат придонес во дополнувањето на едукативната и
воспитната
улога
на
училиштето. Слободните ученички активности
подразбираат литературна и драмска секција, пеачка група, активности од областа на
претприемништвото. Формите на општествено-корисната работа подразбираат
уредување на училиштето и училишниот двор – еко патроли, акции за пошумување,
солидарни акции (крводарителски акции, собирање хуманитарна помош и различни
собирни акции).
Културата на живеење и заштитата на здравјето, подразбираат активности во
соработка со Медицинскиот центар,систематски прегледи и предавања во соработка со
стручни лица за конкретни теми.
Во овој контекст се и предавањата во соработка со МВР, од областа на
девијантното однесување на младите, болестите на зависност и криминалните
активности на младата популација.

“Засади ја својата иднина”

Крводарителска акција/соработка со МВР

Маскембали - забава, дружење, креативност

Во рамките на воннаставните активности, учениците исто така се ангажираат и низ
многу други различни форми на израз, земајќи учество во низа активности кои
самите ги реализираат, како и во активности кои подразбираат нивно интерактивно
учество како посетители, учесници во дебати или во работилници.

Учениците и МАССУМ
Во учебната 2004/2005 година, под покровителство на SEA - “Активности во средното
образование, со поддршка на Американската агенција за меѓународен развој се
формираа локални младински организации во 13 средни училишта. Меѓу нив беше и
нашата ЛМО “Our future in our hands,” формирана кон крајот на 2005 година под
менторство на професор Десанка Јовановска. Истата функционира и денес под
менторство на професор Гордана Ж. Стојановска. Од формирањето на ЛМО до денес
претседатели беа учениците: Марија Прокиќ, Игор Величковски, Даниела Јовановска,
Викторија Маневска, Марија Кипријановска, Христијан Маџовски и Дејвид
Стоилковски. На 01.11.2006 и беше официјално регистрирана Националната
младинска организација МАССУМ, како Младинска асоцијација на средните стручни
училишта во Македонија, во која до денес активно членуваме и ние. Учествата и
наградите на МАССУМ низ годините се бројни:

Наставници
Според моменталната кадрова структура, наставниците ангажирани во наставата
на македонски и на албански наставен јазик се соодветни со Нормативот за
наставен кадар во средното стручно образование, стручни и со неопходните
референци за реализација на воспитно-образовниот процес.

МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

РАКОВОДЕН КАДАР
Тасевска Лидија
Директор
Адеми Ељхам
Заменик директор
Секирарска Елизабета
Раководител на смена
Бектеши Шабан
Раководител на смена
Ивановска Бојана
Раководител на смена
Џемаили Ремзије
Раководител на смена
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ѓорѓиевски Синиша
Секретар
Георгиевска Виолета
Сметководител
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
Трајчева Споменка
Психолог
Бајрами Фазиље
Психолог
Јовановска Фросина
Педагог
Ајдини Гзиме
Педагог
Трајановиќ Елена
Дефектолог
Мемети Медина
Дефектолог
Јовановска Ленче
Дефектолог
/
/
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УЧЕНИЦИТЕ ОД ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ
Милошевска Фросина Николовска К. Оливера
Ангеловски Тони
Маневска Елена
Тодоровски Сашо
Јоцевска Сузана
Јоцевска Сузана
Јакимовска Емилија
Георгиевска Елена
Илиевски Марина
Исмаили Пранвера
Беќири Фадиљ
АНГЛИСКИ ЈАЗИК
Добревска Дубравка
Ивановска Бојана
Амети Бехаре
Љатифи Шпенд
Георгиевска Александра
Ангеловска Ана
Ќерими Фатос
Рамадани Зекирја
Трајчевска Зорица
Цветковиќ Ивана
Реџепи Мирлинда
Трајковиќ П. Светлана
Милосковски Елена
Коцевска Биљана
Денковска С. Гордана
Јордановска Марика

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
Исуфи Љиндита
Рагми Авдија
Амети Бехаре
РУСКИ ЈАЗИК
/
/
МАТЕМАТИКА
Насковска Фросина
Весели Љутвије
Букурие Гании
Цветковиќ Ивица
Алими Мухадин
Бектеши Шабан

ИНФОРМАТИКА
Тасевски Ѓорѓи
Фазлија Адријан
Изаири Сермет
ИСТОРИЈА И ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Алексиќ Марјан
Тодоровска П. Јулија
Саити Скендер
Лимани Висар
СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Димитриевска Радица
Давидовиќ Младен
Љатифи Хаки
Хисеини Газменд
Ивановски Ангел
Зенуни Бурим
Јашари Агрон
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Трајчев Бојан
Латифи Илир
Билали Зијадин
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
Андевски Сашо
Реџепи Акиме
СОЦИЛОГИЈА И ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Величковиќ Маргица
Пешевска Емилија
Исаки Басри Исени Ѓултен Абдулаху Неџад
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ
Трајковска Сања
Антевска Лидија
/
/
ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА СТРУКА
Трајановиќ Снежана
Петрушевска Зорица
Мифтари Ремзије
Мифтари Нухи
Вељковиќ Олгица
Лучиќ Снежана
Сулејмани Сефер
Абдули Фадиљ
Радевска Марина
Деспотовиќ Розана
Абдули Бјондина
Ебиби Земиље
Димитриевска Татјана
Цветковска М. Фросина
Ферати Сенати
Рамадани Енвер
Спиридоновска Марија
Димковска В. Маја
ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА
Стојановиќ Ѓ. Сузана

Ѓорѓевиќ Славица
Петрушевска Лилјана
Деспотовиќ Б. Сунчица
Ралиќ В. Нада
Николовска Фросина
Стојановска Ж. Гордана
Илијевска Даниела
Тасев Коста
Доцевска Б. Ивана
Златковска Марина
Пешевска Бојана
Азизи Ваљбона

Ташковска Олга
Јашари Ајше
Јашари Фадиљ
Јовановска Десанка
Билали Ќани
Ибраими Мирљиндја
Секирарска Елизабета
Хебиби Теута
Афузи Вилдане
Стојановска Гордана
Куртиши Неримане
Џемаили Ремзије
Димковска Ж. Мила
Сулејмани Рамадан
Арифи Блерта
Јовановиќ Горан
Зендели Фекрије
Салии Авни
Јовчевска Викторија
Бислими Мумин
Билали Ќани
Илиевска Христина
Зулфија Абдула
Џемаили Ермира
Михајловска Елена
Бајрами Фатмир
Далипи Леунора
Наковска Александра
Арифи Ферат
Дермаку Гилнуре
Темова Стојанка
Љатифи Албина
Азизи Фатон
АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Азизи Фуад Рамадани Зекирја
Беќири Фадиљ Реџепи Енкелејда Зекири Сабри
НАСТАВНИЦИ НА КОИ “ПЕРО НАКОВ” НЕ ИМ Е МАТИЧНО УЧИЛИШТЕ

Јовановска Магдалена – Хемија
Јакимовски Ненад – Економска географија
Јовановиќ Александар – Спорт и спортски активности

Кипријановиќ-Ристиќ Маја – Италијански јазик
Цветковиќ Ивана – Англиски јазик
Ивановиќ Тања – Германски јазик

ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Петковска Марина
Петрушевски Горан
Петровиќ Антонела
Михајловски Владо

Цветковски Петар

АЛБАНСКИ ЈАЗИК

Техничка служба / ХИГИЕНИЧАРИ
Томиќ Свиланка
Шабани Ахмет
Муареми Ерол
Станојковиќ Дејан
Велковска Радица Арифи Зекирја
Стоилковска Снежана
Паневска Драгица
Техничка сужба / ХАУС МАЈСТОР
Техничка служба / ЛОЖАЧ НА ПАРНИ КОТЛИ
Јовановски Бранислав
Техничка служба / НОЌЕН ЧУВАР
Величковски Марјан
Реџепи Неџат

Алити Севјдие
Ајети Феѓерије
Шабани Ридван

Нухија Самет

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ
Стручниот и професионалниот развој на наставниот кадар,со оглед на
турбулентните реформски тенденции во сферата на образованието е мошне
значаен императив. За таа цел, во училиштето и надвор од него се организираат
работилници, обуки и семинари со активности во правец на стекнување на нови
професионални компетенции и подобрување на постоечките воспитно-образовни
референци. Како организатори на истите се јавуваат Бирото за развој на
образованието, Министерството за образование и наука, како и надворешни
организации и институции кои организираат различни форми на стручно
усовршување на наставниците.
Личниот професионален развој на наставниците се врши индивидуално, преку
следење на стручна литература и самостоен влог на наставникот во личното
напредување, како и колективно, преку учество на семинари и обуки, за штосе
води професионално портфолио. Во рамките на училиштето се инсистира и на
хоризонталното учење, преку ангажирање на стручните активи кои редовно
одржуваат состаноци, на кои се дискутира и се разменуваат мислења на стручен
и професионален план.
Усовршувањето подразбира семинари и обуки за унапредување на оценувањето,
за примена на информатичко-компјутерска технологија во наставата, за
современи интерактивни методи и форми на работа, за негување на
претприемничките карактеристики на учениците и нивното подготвување за идно
ангажирање во економијата, конфекциската индустрија и индустријата за обувки.
ФОТО ГАЛЕРИЈА ОД ЕДЕН ДЕЛ ОД ОБУКИТЕ НА НАСТАВНИЦИ

Кога станува збор за наставниот кадар, училиштето може да се пофали со
фактот дека наставниците, освен што постојано ги следат обуките во интерес
на унапредување на наставата и личниот професионален развој и напредок, и
понатаму инвестираат во себе и во своето образование.
Училиштето денес брои 3 доктори на економски науки, 2 магистри на
филолошки науки, 3 магистри на економски науки, 2 магистри на правни
науки и 1 магистер на социолошки науки.

Исто така, училиштето може да се гордее со фактот дека од редот на нашите
наставници се издвојуваат и:

КРУНА НА УСПЕСИТЕ
Во текот на своето 7-децениско постоење, училиштето изгради имиџ на воспитнообразовна институција во која знаењето има име, потврдено преку две Ноемвриски
награди. Тие се доделени од Собранието на Општина Куманово, според
критериумите на Комисијата за Ноемвриски награди, далечната 1983-тата година и
Комисијата за одбележување на празници и доделување на награди и признанија
2008-та година.

ГО ОДБЕЛЕЖАВМЕ 7-ДЕЦЕНИСКОТО ПОСТОЕЊЕ
Седумдесетте години од постоењето на училиштето го одбележавме со низа
манифестации кои се реализираа цела недела и се заокружија со завршната,
свечената приредба по повод овој убав јубилеј, полна со активности, во кои
учествуваа ученици и наставници од наставата на македонски и албански наставен
јазик. Целиот настан предизвика голем интерес заради шареноликоста на активностите
и креативноста во изразот на сите учесници.
Веќе осум години по ред училиштето го посетија и колегите од збратименото
Економско училиште од Ниш, Република Србија, а на манифестацијата им беа
доделени признанија и дипломи на учениците кои зедоа учество и освоија награди во
натпреварите организирани по повод јубилејот.
Бистата на Перо Наков по повод јубилејот се закити со свежо цвеќе, во знак на почит
на неговиот лик и дело од страна на бројни делегации од училиштата во градот,
преставниците на локалната заедница, борците од НОБ и некогашните наставници,
сега пензионери.

Рекоа за училиштето
Седумте децении активна и посветена работа во просветителската дејност и
ангажирањето на наставниот кадар низ годините продуцирале низа успешни луѓе
во различни области на локално ниво и пошироко.
Тоа се денес успешни стопанственици, сопственици на фирми од сферата на
текстилната и чевларската индустрија, банкари, наставници, новинари. Една цела
плеада на докажани работници кои базичните знаења ги стекнале во СОУ “Перо
Наков”

