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Историски момент 
во нашето училиште!
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На наша особена чест и задоволство, бевме почестени со 
присуството на амбасадорката на САД во нашата земја, 
г-ѓа Кејт  Мари Брнз

МЕРКИ НА ЗАШТИТА 
ОД КОВИД-19 ВО 
НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
Грижата за здравјето 
на учениците и 
вработените во 
училиштето, 
отсекогаш биле и ќе 
останат наш 
приоритет! 

ХУМАНОСТА 
НА ДЕЛО И ВО 
МЕЃУНАРОДЕН 
РАЗМЕР
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ПЕТ ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ НА 
СУГС „ШАИП ЈУСУФ“ – СКОПЈЕ!
Горди на постигнатите успеси, општествено одговорни и 
хуманитарно посветени продолжуваме и понатаму по 
истиот пат!

8 МИ АПРИЛ – 
СВЕТСКИОТ ДЕН 
НА РОМИТЕ
По повод празникот, 
директорот на 
училиштето се 
обрати до 
вработените и 
учениците и им го 
честита празникот.
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На новинарски прашања од 
страна на hastag.mk , директорот 
со свои гледишта околу 
почетокот на учебната година. 

Факт е дека оваа состојба со 
Корона вирусот станата е веќе 
наше секојдневие и истата 
состојба наложува посебна 
реакција, па дури и посебен начин 
на менаџирање и реагирање во 
различни општествени свери и 
односи. Негово  лично мислење е 
дека и кое решение да го 

избереме во врска со 
изведувањето на наставата, 
повторно ќе има одредени 
предизвици, а и моделите како 
модели кои се нудеа низ јавните 
дебати си имаат свои предности 
и недостатоци.

Покрај гостување во hastag.mk 
кога тој истакнуваше ставови 
околу почетокот на учебната 
2020/21 година, директорот 
гостуваше на неколку локални 
медиуми со свои излагања и 

препораки уште во моментот кога 
настана ваквата ситуација. 

Беше дел и од една новинарска 
статија во fakulteti.mk и 
radiomof.mk , во периодот кога 
редовната настава беше 
прекината поради појавата на 
вирусот и со воведување на 
рестриктивните мерки.

ДИРЕКТОРОТ СО ГОСТУВАЊА ВО НЕКОЛКУ МЕДИУМИ – АКТУЕЛНИ 
ПРАШАЊА И ДИЛЕМИ ОКОЛУ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО 
ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА

Ученичката Аделиса Арифи, 
матурантка од нашето училиште, 
со свое видео за тековната и 
актуелна состојба со 
пандемијата, со мотивациски 
пристап и говор се обрати до 
сите средношколци во нашата 
држава. 

Таа испрати порака за што 
побрзо одминување на ваквата 
ситуација, со надеж за 
понатамошни успеси и развој на 
сите матуранти без оглед на 
сите предизвици со кои се 
соочува образовниот систем. 

Со ова нашето училиште беше 
дел од кампањата која ја 
спроведуваше претседателот на 
државата, која беше наменета 
за матурантите.

НАШИТЕ УЧЕНИЦИ НА ОФИЦИЈАЛНАТА FACEBOOK СТРАНА НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УЧИЛИШЕН ВЕСНИК
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Под мотото „СИТЕ СМЕ = ВО ПРАВАТА“ беше 
одбележан светскиот ден на детето и 30 
годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за 
правата на детето од страна на Генералното 
собрание на Обединетите Нации. 

По тој повод, Народниот правобранител на 
Р.С.Македонија организираше богат 
културно-уметнички  настан во кој учество земаа 
ученици од неколку средни и основни училишта од 
Републиката, меѓу кои и ученици од СУГС„Шаип 
Јусуф“, деца од Домот за деца без родители, деца 
со попреченост во развојот и други. 

Во рамките на културната програма, учениците од 
СУГС„Шаип Јусуф“, Аслијана Џеладин, Садета Агуш 
и Тони Сали, го изведоа рециталот насловен „И ние 
права имаме…“, под менторство на професорката 
Бранка Јакимовска и директорот Доан 
Сулејманоски.

По завршувањето на културната програма, 
учесниците, присутните гости, но и организаторите, 
учествуваа  во масовниот „Марш за Еднакви права 
на сите деца“.

20 НОЕМВРИ - СВЕТСКИ ДЕН НА ДЕТЕТО

На годинешната манифестација „Денови на 
Европско Скопје“, која се одржа на 24 ноември 2020 
година, беше реализирана работилница за 
фотографија под насловот ,,Мостовите на Скопје”,    
a потоа и натпревар за најдобра фотографија. 

Дел од овој настан беа и учениците Ѓулсефа Кајтаз 
и Јонатан Ислјам. Организатори на овој настан беа: 
Дирекција за култура и уметност-Скопје, Град 
Скопје и Делегацијата од ЕУ во нашата земја. 

Наградата за освоено прво место на натпреварот 
за најдобра фотографија заврши во рацете на 
ученикот Јонатан Ислјам.

ДЕНОВИ НА ЕВРОПСКО СКОПЈЕ 
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Под организација на ПДАСМ во 
рамките на Програмата за 
мировното образование, во 
период од 17,18  и 19 јануари во 
хотел „Солферино“ –Струга се 
одржа обука на тема ,,Форум 
театар за меѓуврсничко 
насилство″. Учество земаа три 
училишта: СУГС,,Шаип Јусуф
″-Скопје, СУГС,,Никола Карев″- 
Скопје и СOУГ ,,Кочо Рацин″- 
Велес. Под менторство на 
професор Музафера Кофрц, од 
СУГС,,Шаип Јусуф ″ учествуваа 
учениците: Решат Рамадан, Елиф 
Сефер, Анумша Ахмет и Елма 
Џавид. Учениците се стекнаа со 
сертификати за учество. 
На 06 февруари 2020 год., под 
организација на ПДАСМ во 
рамките на Програмата за 

мировното образование, во 
библиотеката на СУГС,,Никола 
Карев″- Скопје, се одржа  
генерална проба на тема ,,Форум 
театар за меѓуврсничко 
насилство″. Учество  земаа 
четворица ученици под 
менторство на професорката 
Музафера Кофрц. На 12 
февруари 2020год., во Кинотека  
до СУГС,,Никола Карев″-Скопје, 
се одржа Првата Форум 
театарска претстава за 
превенирање на булингот кај 
средношколците.
Втората Форум театарска 
претстава се  реализираше на 17 
февруари 2020 год., на тема 
„Меѓуврсничко насилство 
(булинг)“. Претставата се 
прикажуваше во просториите на 

театарот „Јордан Х.К. Џинот“ во 
Велес, организирана како дел од 
програмата за Мировно 
образование при Првата детска 
амбасада во светот МЕЃАШИ, а 
во соработка со СОУ ,,Гимназија 
Кочо Рацин“ од Велес, СУГС 
„Шаип Јусуф“ од Скопје и СУГС 
„Никола Карев“ од Скопје.

ПРОГРАМА ЗА МИРОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Месецот на многубројните активности го завршивме 
со уште едно значајно учество  на манифестацијата „ 
Ноември месец на наука “, која се одржа на 30 Ноември 
2019 год. на Природно-математичкиот факултет во 
Скопје. 

Ученици од I и II година се претставија со свои идеи, 
презентации и експерименти по Хемија, под 
менторство на  Анета Јовановска Тодосовска- 
професор по хемија . Од СУГС„Шаип Јусуф“  учествуваа 
двајца ученици,  Алие Бајрам и Јонатан Сали и се 
здобија со сертификат за учество.

НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА НАУКА
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Поради влошената 
економска состојба и 
воведените рестриктивни 
мерки за време на пандемија, 
општина Шуто Оризари преку 
нивната народна кујна 
подготвуваше топли оброци и 
истите се доставуваа до 
локалното население. Со овој 
гест се покажа голем степен на 
општествена одговорност и 
солидарност во време кога 

треба да им се понуди помош 
на лицата на кои најмногу им е 
потребна.

Помала група на ученици од 
нашето училиште волонтираа 
еден ден и зедоа учество во 
подготовката и паковањето на 
оброците за оваа намена. Со 
ова поттикнуваме развој на 
волонтерството како 
позитивна општествена појава 
и го развиваме хуманитарниот 
и морален дух на нашите 
ученици.

УЧЕНИЦИТЕ ХУМАНИ И ВО ВРЕМЕ НА 
ПАНДЕМИЈА 

Хуманоста е една од 
најважните особини на човекот, а 
учениците од СУГС „Шаип Јусуф“  
го докажаа тоа со своите дела! 

Кон крајот на месец  ноември, 
2019 година, училиштето и 
учениците беа дел од 
меѓународната хуманитарна 
акција наменета за Р.Албанија, по 
повод катастрофалните 
последици од земјотресот. 

Иницијативата на младинската 
организација во училиштето 
одлично се реализира. Се 
донираше: топла облека за деца 
и возрасни, храна и хигиенски 
средства од страна на учениците 
и вработените. Ова е наше мало 
внимание, но со огромно 
значење.

ХУМАНОСТА НА ДЕЛО И ВО МЕЃУНАРОДЕН РАЗМЕР
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ФЛОРА И ФАУНА

Во текот на месец  Декември  
група ученици учествуваа на 13 
Меѓународната изложба „Флора и 
фауна - извор на живот и 
убавина“ – 2019. Во конкуренција 
со ученици од повеќе училишта 
на Балканот, нашите ученици ги 
освоија следните награди:
Сунај Исмаил – освоено I место 
Мукадес Куртиш - освоено II 
место

УСПЕСИТЕ НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ...

ПРВА МЕЃУНАРОДНА 
НАГРАДА ЗА НАШИТЕ 
УМЕТНИЦИ
ДЕТСКИ ЛИКОВЕН ЦЕНТАР- 
Градско здружение на ликовните 
педагози- Скопје, ја 
организираше 13 по ред 
меѓународната изложба „13  
Ноември“. За оваа изложба, 
учениците имаа задолжение да 
цртаат по слободен избор. 
Темите, ликовните техники и 

материјали за работа беа 
слободни, во консултација со 
менторите и по избор на 
учесниците. Овој конкурс беше 
успешно реализиран од страна 
на нашето училиште. Имаше 
цртежи со различни елементи и 
техники. Дел од сликите беа 
портрети и природата. На 
меѓународната изложба „13  
Ноември“, со меѓународна 
награда се стекна ученикот  Леон 
Али  за освоено I место.

MINI restART 
Во Велика Плана, Р. Србија, 

за прв пат се одржа 
Меѓународен детски 

ликовен конкурс  
„Мини рестАрт“-2019. 

На овој конкурс  учество 
земаа неколку ученици 

од нашето училиште и 
твореа на тема 

,,Скриениот свет на 
бубачките и инсектите”.  
Ученикот Леон Али е еден 

од повеќемината избрани 
учесници.  Неговото дело ке 
биде изложено на изложбата, 

а ќе добие и соодветно 
признание од овој настан.

БИДИ УМЕТНИК - 
ИГРАЈ СО МЕНЕ

Во рамките на Меѓународниот 
фестивал „Играј со мене”, веќе 

тринаесет  години по ред, 
традиционално, се одвива 

Биди Уметник „Играј со мене” 
– Меѓународен ликовен 

натпревар со изложба на 
ликовни дела. Учество на 
натпреварот земаа учениците: 
Леон Али, Лаура Бафтијар, Али 
Шахини, Алије Бајрам, Мејрем 
Бајрам и Сунај Исмаил. На овие 
ученици им беа доделени и 
соодветни дипломи. 

Учебната 2019/2020  беше плодна година за ликовните уметници од СУГС„Шаип Јусуф“, а особено за нивниот 
ментор, професорката Дијана Диниќ. Ученици од прва до четврта година учествуваа во голем број ликовни 
натпревари од каде понесоа многу награди и признанија.
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УСПЕСИ НА ОБРАЗОВНОТО РАНДЕВУ 
МАССУМ 2020 – ВО ВРЕМЕ НА 
ПАНДЕМИЈА!
На Образовното Рандеву МАССУМ 2020 година, кое се 
одржа по електронски пат и под покровителство на 
Американскиот универзитет на Европа - ФОН, 
СУГС„Шаип Јусуф“ во конкуренција со другите средни 
стручни училишта од Р.С.Македонија, ги издвои следните 
победи:

Интервју за работа – ПРВО МЕСТО
Првата награда во категоријата Интервју за 

работа му припадна на Тони Сали, ученик во III 
година, економски техничар.

Јавно говорење - ВТОРО МЕСТО
Ученичката  Садета Агуш, од III година, 

медицинска сестра, ја освои втората награда 
во категоријата Јавно говорење.

Маркетинг план – ТРЕТО МЕСТО
Во категоријата Маркетинг план , учениците 

Сали Курта (III година, економски техничар), 
Тони Сали (III година, економски техничар) и  
Садета Агуш (III година, медицинска сестра) ја 
освоија третата награда.

Најдобар филм – ТРЕТО МЕСТО
Третото место во категоријата Најдобар филм 

ја освоија учениците: Јонатан Ислам, Алије 
Бајрам, Дилбера Куртиш, Елмедина Далиповска, 
Енвер Емин и Хазнатар Шабан.

Благодарност и честитки до ученици и менторите: 
(дир.) Доан Сулејманоски, Бобан Јовановски, 
Радмила  Златевска и Игор Крстевски.

МАССУМ 
2020
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Ученици од СУГС „Шаип Јусуф“ 
се сретнаа со амбасадорот  ЕУ 
во Р.С.Македонија, г-дин Самуел 
Жбогар и со амбасадорот на  
Р.Унгарија,г-дин  Ласло Дукс. 

Целта на оваа дебата беше да 
се разменат ставови и 
информации во врска со ЕУ 
интеграциите и предизвиците, 
работата на амбасадорите и 
амбасадите, меѓународните 
односи на нашата земја, 
инвестициите, образованието и 
други актуелни теми. Оваа 
електронска дебата беше 
одлична можност за 
поинтензивна комуникација и 
понатамошна соработка на нашето училиште со меѓународната заедница. Имајќи го в предвид фактот дека 
сме поново училиште, горди сме дека по посетата на Амбасадорката на САД, г-ѓа Брнз, почестени сме со 
посети и од други странски делегации.

ONLINE  СРЕДБА СО АМБАСАДОРОТ НА ЕУ ВО Р.С.МАКЕДОНИЈА И 
АМБАСАДОРОТ НА Р.УНГАРИЈА

Заврши новата сезона на едукативната активност 
„Имам став!“, организирана од Парламентарниот 
институт на Собранието на РСМ, во соработка со 
ИДЕА и Собранието на РСМ. Во втората половина 
на активноста, која се одржува виртуелно поради 
пандемијата, својот став имаа можност да го 
искажат учениците од средните училишта: „Васил 
Антевски – Дрен“, „Зеф Љуш Марку“ и „Шаип Јусуф“ 
од Скопје, „Љупчо Сантов“ од Кочани и „Јосип Броз 
– Тито“ од Битола и други. 

Во оваа сезона на „Имам став!“, која има 
компетитивен карактер, учество земаа вкупно 
десет средни училишта од државата.

Едукативната активност „Имам став!“ 
претставува симулација на процесот на 
разгледување предлог-закон во рамките на 
Собранието, односно учениците имаа својство на 
пратеници кои дискутираа на пленарна седница на 
одредени теми (дневен ред) и предлагаа законски 
решенија.

На оваа активност учениците од СУГС „Шаип 
Јусуф“ се најдоа меѓу најдобрите три училишта , 
освојувајќи го третото место.  За нивниот успех, 
несомнено, заслужни се и нивните ментори, 
професорите  Бобан Јовановски и Ивона 
Јакимовска.

КОМПЛЕТИРАНА НОВАТА СЕЗОНА НА ИГРАТА НА УЛОГИ „ИМАМ СТАВ!“
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8 МИ АПРИЛ – СВЕТСКИОТ ДЕН НА РОМИТЕ
Почитувани ученици, колеги, родители, 
соработници и пријатели...

Секој народ има свои обележја кои се дел од неговиот идентитет. Тоа се 
оние обележја кои го навраќаат на корените на неговото битисување, а го 
воздигнуваат во неговото денес и утре.

Ние како образовна институција имаме големо значење во креирање на 
општествените промени, развојот и интеграцијата на ромската заедница. 
Веќе пет години сме дел од системот и придонесуваме за подигање на 
свесноста за важноста на образованието, интегративноста, а на генерален 
план креираме услови и за подобра иднина.

Особено должни сме да го почитуваме заветот затоа што сме именувани 
според едно од битните имиња поврзани со ромскиот иденититет и ромскиот 
јазик а тоа е името на великанот Шаип Јусуф. Образованието е најсилното 
одружје да се направат сегашни, но и одржливи идни промени на секое поле 
од општественото живеење.

Ромскиот народ не бара ексклузивни права и привилегии, туку бара само 
еднакви права и можности заедно со другите во оштествената заедница. 

Веруваме во подобро утро, во ден без дискриминација, 
стереотипи, предрасуди, ксенофобија...

  Од секогаш сме подавале рака, а таа е подадена и денес.   
   Рака кон разчилностите, итеграцијата и културниот 

релативизам. Со гордост на досегашните постигнувања, со   
 верба и надеж за подобро утре го славиме овој ден.

НЕКА НИ Е СРЕЌЕН, ВЕКОВИТ И ЧЕСТИТ - 
МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РОМИТЕ 8ми АПРИЛ

BAHTALO 8TO APRIL!

Со почит,
М-р. Доан Сулејманоски

в.д директор на СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје
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ПЕТ ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ НА 
СУГС „ШАИП ЈУСУФ“ – СКОПЈЕ

Како едно од поновите средни училишта на територијата на Р.С.Македонија, во учебната 2019/2020 година,  
СУГС„Шаип Јусуф“- Скопје го прослави патрониот празник и одбележа 5 ГОДИНИ од своето постоење. 

Одбележувањето на јубилејот и патрониот празник на училиштето се одвиваше три дена, односно на 28, 29 и 
30 јануари, за што беа подготвени бројни активности, се организираа училишни и меѓуучилишни натпревари 
итн. Богатата агенда изгледаше вака:

  
На 28.01. 2020 год. беше одржан училишен 

спортски натпревар во пинг – понг.
  
На 29.01.2020 год.  училиштето организираше 

свечено отворање на меѓуучилишните 
натпревари и опремените простории во 
училиштето (сала за состаноци, судница, 
лабараторија за физика и хемија, кабинети за 
практична настава на профилите: медицинска 
сестра, фризер и келнер.) 

  На 30.01.2020 год. беше одржана Свечена 
академија (културно-уметничка програма) во 
Салон 1919.

29 јануари беше започнат со свечено пуштање во 
употреба на новоопремените простории во училиштето 
(сала за состаноци, судница, лабараторија за физика и 
хемија, кабинети за практична настава на профилите: 
медицинска сестра, фризер и келнер).

На меѓуучилишните натпревари учество земаа осум 
средни училишна на Град Скопје и седум основни 
училишта од различни општини. Учениците имаа 
можност да го покажат своето знаење во следните 
области: 

– право, за средните училишта на Град Скопје,
– граѓанско образование, за основите училишта.
Одлично искуство, дружба и соработка на 

наставниците по правни предмети од средното 
образование и наставниците по граѓанско образование 
од основните училишта. 

На 30 јануари 2020 година, по повод смртта на 
г-дин Шаип Јусуф, директорот на училиштето, м-р 
Доан Сулејманоски, положи свежо цвеќе пред 
бистата на патронот на училиштето, одржа 
пригоден говор и реферат за животот и делото на 
Шаип Јусуф. 

Во вечерните часови, во  Салон 1919 беше 
одржана Свечена академија (културно-уметничка 
програма). 

Активностите подготвени од страна на учениците 
и нивните ментори  беа проследени од голем  број 
гости, претставници од Министерството за 
образование и наука, претставници од Општината 
Шуто Оризари, претставници од повеќе основни и 
средни училишта на Градот Скопје,  соработници, 
пријатели, ученици, родители...
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ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ 
Училиштето по повод неговото постоење подготви и документарен филм, каде се прикажа 

опременоста, функционирањето, успесите и придонесот за општествениот развој. Истиот филм беше 
проектиран и на свечената академија при одбележување на празникот. Видеото можете да го најдете 
на официјалниот Youtube канал на училиштето.

Културно-уметничката програма која никому не остави 
рамнодушен, беше реализирана во три фази во кои 
присутните имаа можност да уживаат во уметничко- 
литературните и музичките точки во изведба на нашите 
ученици.

Во текот на Свечената академија беа 
прогласени и наградени победниците на 
спортските и меѓуучилишните натпревари по 
право и граѓанско образование. 
Традиционално, на Свечената академија 
беше доделена и наградата  за најдобар 
наставник на годината  на професорката 
Весна Трајковска Стерјов.

Горди на постигнатите успеси, 
општествено одговорни и хуманитарно 
посветени продолжуваме и понатаму 

по истиот пат!
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ИСТОРИСКИ МОМЕНТ...

На 6 февруари 2020 година, на наша особена чест и задоволство, бевме почестени со присуството 
на амбасадорката на САД во нашата земја, г-ѓа Кејт  Мари Брнз.  При посетата, амбасадорката се 
сретна со директорот на училиштето и разговараа за функционирањето на училиштето, образовните 
профили и идна соработка. 

Амбасадорката обави разговори со дел од 
учениците, професорите и проследи кратка 
програма подготвена од учениците. 

Истакна пофални зборови за 
функционирањето на училиштето, 
работната атмосфера и условите, а исто 
така, напомена и дека е расположена и 
достапна за соработка.
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Да биде лидер  посакува секој, но ќе 
успее само некој. Тоа му успеа на ученикот 
Атин Неџиповиќ, кој учесвуваше во 
изборот на „Лидер на струка/сектор во 
рамките на образовниот профил 
/квалификација“ , во органзација на 
Министерството за образование и наука  и 
ЦСОО. 

Во конкуренција со повеќе училиште од  
татковината, Атин Неџиповиќ го освои III 
место, под менторство на професорот 
Горан Ѓорѓиевски.

ЛИДЕР НА СТРУКА 2019 – УГОСТИТЕЛСКА СТРУКА

Ноември, 2019 година, е месец  
богат со настани и успешно 
реализирани проекти. 

Уште еден во низата е настанот 
организиран од Агенцијата за 
млади и спорт, а станува збор за 
симулација на судење по повод 
утврдување на родова 
дискриминација при 
вработување. На настанот беше 
присутна министерката за труд и 
социјална политика, г-ѓа Мила 
Царовска, директорот на 
Агенцијата за млади и спорт, 
амбасадорката на Канада, 
почесниот конзул и дел од 
директорите на средните 
училишта на Град Скопје.

Проектот се реализираше со 
трите средни училишта: „Шаип 
Јусуф“, „Здравко Цветковски “ и 
„Зеф Љуш Марку“,  во соработка 
со НВО „Аналитика„ – Скопје, 
како и канадската амбасадорка 
во Р.С.Македонија. Покрај 
другото, директорот на    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

СУГС „Шаип Јусуф“ , м-р Доан 
Сулејманоски, оствари и 
директна средба со 
амбасадорката на Канада и 
дискутираа на актуелни теми во 
врска со родовата еднаквост и 
образованието.

СИМУЛАЦИЈА НА СУДЕЊЕ – СПОР: 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
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Натпреварувачкиот 
карактер придонесува кај 
младите да развијат 
потенцијал за истражување и 
учење, тренирање, вежбање, 
уметнички и естетски развој. 

Во месец октомври 2020 
год., учениците од нашето 
училиште Леон Али и Ѓулсефа 
Кајтаз, под менторство на 
професорката Дијана Диниќ, 
учествуваа на 
средношколските игри, каде 
што се натпреваруваа ученици 
од повеќе средни училишта. 

Ученикот Леон Али го освои 
третото место (бронзен медал) 
на  натпреварот за најдобра 

ликовна творба, а ученичката 
Ѓулсефа Кајтаз, успешно 
фотографираше на зададена 
тема по натпревар за најдобра 
фотографија. 

СРЕДНОШКОЛСКИ ИГРИ-ЗАЕДНО ВО ПРИРОДА

За знаењата на учениците од 
областа на географијата, 
сведчат добиените награди од 
општинските и регионалните 
натпревари. Под организација 
на Македонското  географско 
друштво, на  09 февруари 2020 
година, во СЕУГС,,Васил 
Антевски Дрен”-Скопје, се 
одржа општински натпревар 
по географија. Во натпреварот 
учествуваа основните и 
средните училишта од 
скопскиот регион. Од 
СУГС,,Шаип Јусуф” учествуваа  
учениците Ашмет Агуш, Тони 
Сали и Магбера Алиовска, под  
менторство на Музафера 
Кофрц, професор по 

географија. На натпреварот, 
ученикот Ашмет Агуш доби 
диплома за освоеното прво 
место, на општинско ниво.

Во март 2020 година, под 
организација на Македонско 
географско друштво се одржа 
регионалниот натпревар по 
географија. Во натпреварот 
учествуваа основните и 
средните училишта од 
скопскиот регион и истиот се 
одржа во  Univeristy American 
College Skopje–Скопје. Од 
нашето училиште учествуваше 
ученикот Ашмет Агуш кој се 
пласираше на третото  место, 
на регионално ниво.

ИДНИ ГЕОГРАФИЧАРИ

MINI restART 
Во Велика Плана, Р. Србија, 

за прв пат се одржа 
Меѓународен детски 

ликовен конкурс  
„Мини рестАрт“-2019. 

На овој конкурс  учество 
земаа неколку ученици 

од нашето училиште и 
твореа на тема 

,,Скриениот свет на 
бубачките и инсектите”.  
Ученикот Леон Али е еден 

од повеќемината избрани 
учесници.  Неговото дело ке 
биде изложено на изложбата, 

а ќе добие и соодветно 
признание од овој настан.

БИДИ УМЕТНИК - 
ИГРАЈ СО МЕНЕ

Во рамките на Меѓународниот 
фестивал „Играј со мене”, веќе 

тринаесет  години по ред, 
традиционално, се одвива 

Биди Уметник „Играј со мене” 
– Меѓународен ликовен 

натпревар со изложба на 
ликовни дела. Учество на 
натпреварот земаа учениците: 
Леон Али, Лаура Бафтијар, Али 
Шахини, Алије Бајрам, Мејрем 
Бајрам и Сунај Исмаил. На овие 
ученици им беа доделени и 
соодветни дипломи. 
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Грижата за здравјето на учениците и вработените во училиштето, отсекогаш 
биле и ќе останат наш приоритет! 

Со цел заштита и спречување на ширењето на COVID-19, во училиштето се обезбедени  едни од 
најсовремените апарати за навремено откривање на симптомите и спречување на ширењето на 
вирусот. 

МЕРКИТЕ НА ЗАШТИТА ОД КОВИД-19 ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ

Кабинетите за практична настава се уредени и 
опремени според сите протоколи, како би овозможиле 
безбедна средина за работа и на наставниците и на 
учениците, кои практичната настава ја следат со 
физичко присуство во училиштето. 

СРЕДНОШКОЛСКИ ИГРИ-ЗАЕДНО ВО ПРИРОДА
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Средно Училиште на Град Скопје - „Шаип Јусуф“
ул. Вашингтонска бр.44, 100 Скопје, Р. С. Македонија

+389 2/2600-307
shaipjusuf@gmail.com


