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	 Кратово	е	мало	гратче	кое	е	сместено	во	пазувите	на	Осоговските	
планини	со	богата	историја.	Неговата	положба,	сите	природни	реткости	
и	убавини,	антропогеното	наследство	придонесуваат	да	ова	гратче	биде	
примамливо	за	 сечие	око.	Музејот	под	отворено	небо	ги	прави	луѓето	
да	се	вратат	векови	наназад	и	да	го	почувствуваат	вистинскиот	дух	на	
средновековието.	Природата	од	сите	страни	го	обдарила,	а	времето	како	
да	има	застанато	и	да	не	сака	да	продолжи.

	 Градот	 лежи	 во	 стрмна	 долина	 всечена	 во	 карпест	 терен,	 а	
опкружен	непосредно	со	планини	од	вулканско-еруптивно	потекло	на	
Осоговскиот	масив:	Лисец	(1526м),	Буковец	(1424м),	Плавица	 (1298м)	
и	Црн	Врв	(1115м).	На	запад	градот	е	отворен	кон	сливот	на	Крива	Река.		
Доколку	се	земе	положбата	на	градот	Кратово	може	да	се	види	неговата	
амфитеатрална	поставеност	помеѓу	претходноспоменатите	врвови.

	 Општината	 е	 дел	 од	 Североисточниот	 плански	 регион	 на	
Република	С.	Македонија	и	се	граничи	на	исток	со	општина	Кочани,	на	југ	
со	општина	Пробиштип,	на	југозапад	со	општина	Свети	Николе,	на	запад	
со	општина	Куманово,	на	северозапад	со	општина	Старо	Нагоричане,	на	
север	со	општина	Ранковце	и	на	североисток	со	општина	Крива	Паланка.

	 Историјата	 на	 Кратово	 и	 населбите	 во	 општината	
покажуваат	 континуитет	 на	 опстојување,	 но	 и	 поминување	 на	
повеќе	 цивилизации	 и	 култури,	 одржување	 на	 многу	 војни,	 појава	
на	 економски	 подеми	 и	 падови	 итн.	 Најголем	 дел	 од	 историјата	
на	 Кратово	 е	 поврзана	 со	 рударството	 што	 се	 докажува	 со	 повеќе	
од	 40	 рудни	 окна	 и	 складишта	 за	 преработена	 руда	 –	 згура.	

	 Најраните	 податоци	 со	 кои	 се	 среќаваме	 за	 кратовско	 се	 оние	
од	 предримскиот	 период.	 Имено,	 Пајонија	 се	 простирала	 токму	 и	 во	
делот	на	Североисточна	Македонија	при	што	Кратово	било	населено	од	
Пајонците,	а	истите	за	првпат	се	споменуваат	во	епот	на	Хомер	„Илијада“.	
Подоцнежни	 докази	 за	 постоењето	 на	 Пајонците	 се	 други	 пишувања,	
но	конкретно	за	Кратово	се	пронајдени		 	 	 	 	 	 	пајонски		 	 	 	монети.	 	Овие			
монети			се					изработени				во			времето			на				владеењето	на	пајонскиот	
крал	Авдолеон	којшто	владеел	во	IV	век	пред	н.е.	(315/286/5г).		

	 Кратовско	 се	 поврзува	 со	 градот	 Транупара,	 станицата	 на	
некогашниот	антички	и	римски	пат	Стобис	 (Стоби)	–	Астибо	 (Штип)	
–	Пауталија	(Ќустендил)	–	Сердика	(Софија)	кон	реката	Дунав.	Имено	
овие	 податоци	 можат	 да	 се	 најдат	 во	 Tabula	 Peutingeriana	 (Табула	
Појтингеријана	–	мапа	изработена	за	потребите	на	Римската	држава).	
Понатаму,	 низ	 историјата	 на	 градот	 многу	 култури	 имаат	 оставено	
свој	белег.	По	Римското	Царство,	Кратово	станува	дел	од	Византиската	
Империја	 со	 свој	 највисок	 подем	 во	 периодот	 на	 големите	феудалци	
Јован	Оливер	(1336	–	1355)	–	очув	на	цар	Душан	и	кнезот	Констанитн	
Дејановец	 (1353	 –	 1394).	 Во	 тој	 период	 се	 почнало	 со	 градењето	 на	
кулите	 од	 одбрамбени	 причини.	 Повторно,	 рударството	 било	 во	
центарот	на	вниманието,	како	и	монетоковарството.

К        РАТОВО - КУЛТУРЕН КРСТОПАТ
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	 По	ова	настапува	Османлискиот	период.	За	
значењето	 на	 Кратово	 во	 продлжение	 цитираме	
само	еден	стих	од	Пир	Мухамед	познат	по	прекарот	
Зафири	кој	во	својата	поема	„О	Кратово“	(XVI	век)	
им	се	обраќа	на	Турците:

„Зошто одите да се поклонувате и молите на 
Господа во Мека, наместо тоа поклонение да го 

правите во Кратово и таму да се молите, затоа 
што вие живеете од кратовското злато“

	 Во	 Кратово	 се	 забележува	 и	 еврејската	
и	 католичката	 култура	 (претставена	 преку	
населбите	на	Сасите,	Шлезите	и	Дубровчаните).	

	 Во	 Кратово	 денес	 значајни	 природни	 и	
културни	 белези,	 како	 неми	 сведоци	 на	 бурното	
минато,	се	вбројуваат:	

• локалитетите	 „Цоцев	 Камен“,	 „Камени	 кукли“,	
„Вулканските	 бомби“,	 прекрасните	 пејзажи	 за	
пешачење,	„Старите	борови“,	геоморфолошките	
поствулкански	форми,	водопади;

• Камените	 кули	 и	 мостови,	 Ајдучката	
чаршија,	 подземните	 ходници,	 црквите	 „Св.	
Јован	 Крстител“	 и	 „Св.	 Никола	 Чудотворец“,	
локалитетот	 „Големо	 Градиште“,	 турскиот	
Горен	 амам,	 староградската	 архитектура,	
маалските	 чешми,	 Шишперов	 ан	 (турски	
затвор)	итн.	

	 Значајни	манифестации	во	градот	се:	Мал	Божиќен	концерт	„Химни	на	Рождеството	
Христово“,	 „Водици“	 –	 Голем	 Богојавленски	 водосвет,	 Св.	 Ѓорѓи	 Кратовски	 –	 Патронен	
празник	 на	 градот,	 25ти	 април	 –	 Прво	 ослободување	 на	 Кратово,	 10ти	 јуни	 –	 Ден	 на	
културата	 во	 Република	 Македонија	 –	 Меѓународен	 фолклорен	 фестивал	 „Разиграно	
Кратово“,	Детска	ликовна	колонија	„Лазар	Софијанов“,	„6ти	Септември“	–	ослободување	на	
градот,	„Кратовска	Компиријада“	Меѓународен	Фестивал	на	Етнолошки	Документирани	
Филмови,	Лесновски	 ѕвона,	Шопска	 Свадба,	 Вечерен	 танц	 на	 куклите,	 Туринир	 во	мал	
фудбал	 „Св.	 Ѓорѓи	 Кратовски“	 (спортски	 манифестации)	 и	 неколку	 години	 Златните	
денови. 4



СОУ „Митко Пенџуклиски“ - 60 
години постоење 

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО
 

Ќе	бидеме	училиште	во	кое	се	
изведува	современа	интерактивна	
настава	со	современи	нагледни	
средства,	а	училиштето	ќе	
овозможи	адаптирање	и	

прифаќање	на	различностите	
и	способностите	на	сите	

ученици	и	вработени	се	со	цел	
да	се		одговорни		граѓани	на					

општеството.

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

СОУ	„Митко	Пенџуклиски”	
е	препознатливо	по	својата	

опременост,	екипираност,	работа	
со	сите	ученици	и	постигање	на	
повисоки	резултати.	Училиштето	
е	место	во	кое	се	запознаваме	со	

културата,	обичаите	и	традицијата	
на	другите.		Учениците	и	

вработените	заемно	се	почитуваат,	
ги	прифаќаат	различностите	
а	училиштето	нуди	еднакви	

можности	за	сите.

	 СОУ	„Митко	Пенџуклиски“	започнува	со	работа	во	
учебната	 1960/61	 со	 одлука	 на	 тогашниот	 Народен	
одбор	 на	 општина	 Кратово	 како	 Средно	 економско	
училиште	„Митко	Пенџуклиски“.

	 Училишната	 зграда	 во	 која	 денес	 се	 изведуваа	
воспитно-образовната	 работа	 е	 изградена	 и	 предадена	 во	
употреба	во	учебната	1963/64	година.

	 Нашето	 училиште	 располага	 со	 24	 кабинети	 кои	
се	 опремени	 со	 компјутерска	 опрема,	 две	 лаборатории,	
библиотека	со	читална;	спортските	активности	се	одвиваат	
во	две	фискултурни	сали	од	кои	едната	ја	користиме	заедно	
со	основното	училиште.

	 Училиштето	 располага	 и	 со	 асфалтирано	 игралиште	
за	мал	фудбал	и	кошарка,	уреден	школски	двор	со	реновиран	
бекатонски	приод,	како	и	мал	парк	со	зелена	површина.

	 Во	60	годишниот	развоен	период	училиштето	има	
свои	големи	подеми	и	голем	број	на	успешни	приказни.	
Равојот	е	континуиран	и	училиштето	има	поминато	низ	
многу	 различни	 развојни	 периоди.	 Училиштето	 и	 во	
наредниот	 период	 продолжува	 со	 развојот	 следејќи	 ги	
современите	 технолошки	 трендови	 и	 инвестирајќи	 во	
подобрување	на	воспитно-образовните	услови.

Мото на училиштето: 
Оној кој престанал да учи 

останува да живее во свет кој 
веќе не постои
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	 Во	 последните	 10	 години	 училиштето	
продолжи	со	својот	развој.	Имено,	беа	преземени	
крупни	 чекори	 во	насока	на	 подобрување	на	
инфраструктурната	 и	 воспитно-образовната	
компонента	на	училиштето.	

	 Во	 учебната	 2013/2014	 година	 започна	
со	 функционирање	 на	 нова	 струка	 во	
училиштето.	 Станувa	 збор	 за	 угостителско-
туристичката	 струка	 во	 која	 се	 образуваат	
ученици	со	профил	на	занимање	–	угостителски	
техничар	за	рурален	туризам.	

	 Во	периодот	од	2012	до	2017	 	 година	
под	раководство	на	поранешниот	директор	
Тони	 Јанев	 во	 инфраструктурниот	 дел	 беа	
спроведени	повеќе	развојни	промени.	

	 Од	 позначајните	 за	 напоменување	 се:	
компленото	 реновирање	 и	 модернизирање	
на	малата	спортска	сала;	се	преуреди	целосно	
ентериерот	 на	 училиштето	 со	 тоа	 што	
подовите	во	ходниците	беа	обновени	со	нови	
плочки,	 ѕидовите	 комплетно	 реновирани,	
модернизирани	 прозорците,	 а	 исто	 така	
заменети	 се	 влезните	 врати	 и	 вратите	 во	
подрумскиот	 простор;	 во	 училниците	 подот	
беше	заменет	со	нов	ламинат;

	 Дополнително,	 сите	 санитарни	
простории	 во	 училиштето	 се	 обновени;	
кровот	 заменет;	 надворешните	 спортски	
терени	 се	 асфалтирани	 и	 оградени	 со	
заштитна	мрежа;	реновирани	се	просториите	
за	престој	на	наставниците;	обновен	мебелот	
во	училниците	со	нови	шкафови;	комплетно	
сменета	 електричната	 инсталација	 на	
училиштето	и	поставен	безбедносен	систем	
со	камери;	обновен	и	збогатен	библиотечниот	
фонд;	 набавени	 се	 голем	 број	 на	 нагледни	
средства	и	опрема	потребна	за	реазлизација	
на	 воспитно-образовниот	 процес	 (музичко-
техничка	опрема	и	апарати,	професионален	
фотоапарат	како	и	народни	носии).

СОУ „Митко Пенџуклиски“ - развој во 
последните 10 години
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Митко Пенџуклиски - животен 
пат

 Братската љубов пак, на која секогаш можел да се потпре, не го издала и тогаш. За да 
биде материјално обезбеден и да ги заврши започнатите студии, брат му Ампе оди во Белград 
да работи на шивачкиот занает. Од неговите средношколски денови, до неговите студентски 
години, тој претрпел големи промени – пред сè во големината на неговата личност.
 Напредните кругови во кои се движел, луѓето со кои се среќавал и идеите кои ги 
разменувал со нив – придонеле Митко да израсне во борец за ново општество. Кога можел се 
враќал дома, во своето родно Кратово – и никогаш не доаѓал залудно. За својот народ, своите 
блиски, како и познаниците тој донесувал по нешто ново, пред сè од револуционерен аспект – 
песни, искуство за организирана работа, секогаш нешто што може да помогне.
 По првото повторно враќање, започнал со работа во Куманово, а потоа и во Скопје, 
каде можел да се истакне со своите комунистички намери. Негова цел била да ги шири 
марксистичките идеи меѓу младината, тоа било негов идеал и се залагал за неговото остварување.
На 22 април 1944 се вклучил во агитпроп на Главниот штаб. На 17 јули 1944 година, кога 
штабот се наоѓал во близина на Сурлица – Врањско, од непријателска авионска бомба загинал 
нашиот идол, херој и борец за слободата – Митко Пенџуклиски, кој не можел да го почувствува 
допирот на слободното сонце. 
 Но, тој сè уште постои, засекогаш ќе биде така, ќе живее Митко во срцата на сите жители 
на Кратово – на сите нас што сме свесни каква добрина стори тој голем човек кој никогаш нема 
да биде заборавен и ќе биде постојано споменуван.

 Во темнината на едно време, 
по игра на судбината во семејството 
Пенџуклиски се роди нивната најсветла 
ѕвезда – Митко. Роден на 17 февруари 
1915 година тој е помладиот син на 
вдовицата Риса, кој живеел со постариот 
брат Ампе и двете негови сестри. 
 Бил многу бистро дете и учел 
добро, основно училиште завршил 
во Кратово, а гимназија во Велика 
Градишка и Крагуевац. Бил прифатен 
во напредните кругови на гимназијата, 
добро свирел на гитара, и се определил 
да работи за оживотворување на 
комунистичките идеи. Митко бил човек 
кој цврсто стоел зад своите идеали, тој не 
ги погазувал своите верувања и го следел 
патот кој мислел дека е правилен. А тој 
пат го однел на студии по економија во 
Белград. Таму активно учествувал во 
студентските демонстрации, бранејќи ги 
сличните размислувања, и поради тоа му 
била укината државната стипендија.
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Н еговата визија за слобода – наша реалност  
                                                          - Кристина Данилова

Со	безброј	соништа	исполнета,	со	копнежи	и	длабоки	мисли,
таква	беше	душата	на	ценетиот	наш	Митко	Пенџуклиски.

Тивка	личност,	а	сепак	срце	кое	од	храброст	ечи,
со	зацртани	цели,	и	ум	кој	нема	да	замолчи.

Ах,	какви	само	надежи	гаеше	борецот	млад,
за	проколнатиов	народ,	западнат	во	јад.

Живеејќи	во	пекол,	за	несреќата	бараше	спас,
за	судбината	клета	тој	повиши	глас.

Идеали	возвишуваше	во	глувите	ноќи,
за	сјајот	на	слободното	сонце,	се	бореше	со	сите	моќи.
И	кога	сите	се	откажуваа,	тој	продолжи	да	верува,
знаеше	Митко,	татковината	не	се	изневерува.

За	да	живее,	тој	загина
за	да	се	споменува	со	години,	без	разлика	колку	и	да	поминат.

Во	срцето	бесмртен,	по	возраста	млад,
херојско	е	чедо	на	нашиот	град.

А	денес	по	неговите	крвави	траги,
чекорат	нашите	слободни	млади.
Реалност	е	сега	неговиот	копнеж,

она	што	го	исполнуваше,	во	кое	немаше	сомнеж.

Останаа	заборавени	молитвите	и	безгласниот	план,
сега	свети	слободата,	а	непријателот	потона	во	мрак.

Иако	го	нема,	за	на	тоа	да	се	радува,
возбудените	срца	во	ритам	за	него	чукаат.

Се	спротистави,	немаше	страв,
а	споменот	остана,	не	се	претвори	во	прав.
Го	имаме	тоа	што	силно	го	посакуваше,
го	сторивме	тоа	што	од	нас	се	очекуваше.

Таму	кај	што	страдаше,	ние	сме	среќни,
а	неговите	херојства	ќе	останат	вечни.

Каде	што	запре	тој,	во	маки	и	викотници	што	ечат,
продолживме	ние,	и	го	оставивме	нашиот	печат.

Но,	не	остана	зад	нас,	во	мислите	го	имаме	ние,
сè	уште	постои,	засекогаш	ќе	живее.
Во	негова	чест	слободата	ја	љубиме,

за	да	не	исчезне	Митко,	да	не	го	изгубиме.

8



Обраќање на првиот директор на 
училиштето

 Во оваа година се навршуваат 60 години од основањето на 
СОУ „Митко Пенџуклиски” во Кратово. Дваесет и втори август 
1960 година претставува круцијален датум во историјата на 
Кратово,  датум кога за прв пат во своето поблиско и подалечно 
минато е основано училиште за средно образование. 
 Горди сме што ја прославуваме 60 годишнината на 
Гимназијата „Митко Пенџуклиски“, а посебно се чувствувам 
среќен што јас бев првиот директор на истата и што имав среќа и 
задоволство  сите заедно да го прославиме овој значаен јубилеј. 
 Во изминатите години на плодна дејност и постојан 
развиток, Гимназијата се афирмира како највисока наставна, 
воспитна и научна установа во овој крај. Кога денес се прави 
ретроспектива на иминатиот шест  децениски развој, евидентен 
и неодминлив секако е фактот што за градот и за поширокото 
подрачје, ова придобивка има утилитарен карактер од повеќе 
аспекти.

 Отворањето на средно училиште во Кратово учениците да се стекнат со повисок 
степен на образование во својот крај, што за постарите генерации ова беше неостварен 
сон. Оваа придобивка овозможи запирање на миграцијата на населението од Кратово кон 
поголемите центри во државата. Исто така, ова придобика овозможи проширување на 
културно-просветната дејност на ова подрачје.
 Исто така, со гордост го истакнуваме и фактот дека патот да се истрае во се 
ова, не бил розов, истиот барал надминување и апсолвирање на бројни тешкотии 
од секаков вид, а пред се од материјален, кадровски и просторен карактер. 
За илустрација на ова ке го наведеме фактот дека во 1960 година во градот постоеше само 
едно основно училиште со ограничен простор и само два професора со завршено високо 
образование. Меѓутоа,  големото разбирање на кое наидувавме со компетентните органи на 
власта во општината и во републиката, свесни за важноста од успешното реализирње на 
овој потфат придонесе во многу за разрешување и надминуање на бројните тешкоти кои се 
јавуваат на овој план.
 Постојаната заложба и преокупација на оваа просветна институција беше 
подигнување на нивото и квалитетот на наставниот процес. Во  таа насока потребно 
е да се истакнат посетите кои ги направија професорите во две белградски гиманзии.
Затоа денес, кога го прославуваме овој значаен јубилеј со гордост го истакнуваме фактот што 
од ова образовна и воспитна установа произлегле голем број на лекари, професори, судии, 
инженери, универзитетски професори кои и денес работат и обавуваат значајни државни и 
општествени функции во нашата Држава.
 Сето тоа ни дава за право, денес кога го прославуваме овој значаен јубилеј, шест 
децениска дејност и развиток на СОУ „Митко Пенџуклиски”, јас како прв директор на оваа 
установа на која должност останав речиси во тек на целата 7 деценија од минатиот век, да ја 
изразам мојата длабока благодарност на сите оние кои дадоа значаен придонес за успешен 
растеж на оваа просветна установа, а пред сè на наставниот и техничкиот пероснал, на 
компетентните органи на општината и републиката,  тогаш и денес и на сегашната управа 
која ми ја укажа оваа чест да ги напишам овие редови.

проф. д-р Љубиша 
Монев
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ОРГАНИ ВО УЧИЛИШТЕТО

Училишен одбор - највисок 
орган на управување на 

училиштето

Совет на родители при СОУ 
„Митко Пенџуклиски“ - Кратово

Актуелни членови на Училишен одбор:
Радица	Страхилова	–	претседател

Драгана	Андреева	Јакимова	–	заменик	претседател
Тодорче	Кировски
Јаворка	Цветановска
Оливер	Арсовски
Ана	Димитровска
Анкица	Николова
Иван	Трифуновски
Драган	Георгиевски

Драги	Иванов
Бети	Сузана	Постолова

Добре	Иванов

Актуелни членови на Совет 
на родители:

Драги	Иванов	-	претседател
Горан	Марковски

Драган	Георгиевски
Тоше	Мијалковски
Иван	Трифуновски

Елизабета	Михајловска
Љупчо	Иванов

Никола	Коњановски
Адријана	Китановска
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Наставнички совет

	 Наставничкиот	совет	е	највисокиот	стручен	орган	во	училиштето.	Во	моментот	членови	
на	Наставничкиот	 совет	 се:	 директорот,	 педагогот,	 25	наставници	и	1	 стручен	 соработник	 -	
лаборант.	Наставничкиот	совет	пред	сè	се	грижи	за	успешна	реализација	на	наставните	планови	
и	програми,	подготвени	од	страна	на	Бирото	за	развој	на	образованието	и	Центарот	за	стручно	
образование	и	обука,	со	цел	воспитно-обрзовниот	процес	во	училиштето	да	биде	подигнат	на	
што	е	можно	повисоко	ниво.	Наставничкиот	Совет	на	своите	редовни	состаноци	детално	ги	
разгледува	и	 анализира	успехот,	 редовноста	и	поведението	на	учениците	и	дава	конкретни	
предлог-мерки	и	заклучоци	за	континуирано	подобрување	на	истите.	
Наставничкиот	Совет	е	составен	од		вкупно	пет	стручни	активи	и	тоа:	

• стручен	актив	по	македонски	јазик	и	литература	и	странски	јазици;
• природно	-	математички	стручен	актив;
• стручен	актив	по	општествено	-	хуманистички	науки;
• стручен	актив	за	развивање	на	вештини	од	областана	спортот,	ликовната	и	музичката	
уметност;

• стручен	актив	по	стручни	предмети.
	 Стручните	активи	редовно	се	состануваат	со	цел	подетално	да	ги	согледаат	состојбите	и	
резултатите	постигнати	од	учениците	на	крајот	на	секој	класификационен	период	во	рамките	
на	 соодветните	 предмети	 застапени	 во	 активите.	 Дополнително,	 членовите	 на	 стручните	
активи	 активно	 се	 ангажираат	 во	 мотивирањето	 на	 учениците	 за	 нивно	 посоодветно	
вклучување	 во	 планирањето	 и	 реализацијата	 на	 воннаставните	 активности,	 како	 што	 се:	
учество	на	натпревари,	учество	во	културно-уметнички	манифестации,	вклучување	во	проекти	
во	соработка	со	Локалната	и	пошироката	заедница	и	сл.
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Директор на СОУ „Митко 
Пенџуклиски“ - Кратово

Ѓеорги Цветков

12

КРАТКА  РАБОТНА БИОГРАФИЈА

Име и презиме: Ѓеорги  Цветков
Дата и место на раѓање: 23.09.1966 год. Струмица
Адреса на живеење: ул. „Гоце Делчев“ бр.80/16 – Кратово
Националност: Македонец
Образование: Високо	 (VII	 /1	 степен)	Природно	 –	математички	
факултет	во	Скопје,	група	математика,	насока	-		наставна.
Прво вработување: Професор по математика	 во	 СОУ	 „Митко	
Пенџуклиски“	-	Кратово	во	септември	–	1991	година.

	 Со	 вработувањето,	 уште	 од	 самиот	 почеток	 поставува	 јасни	 цели	 за	 промени	 во	
наставата	по	математика,	збогатена	со	нови	техники	и	методи	за	совладување	на	наставната	
материја,	а	со	тоа	и	отворање	можности	за	постигнување	на		повисоки	реултати.	
	 Посветувајќи	 огромно	 внимание	 за	 вклучување	 на	 поголем	 број	 ученици	 во	
воннаставните	активности,	а	со	тоа	и	нивно	учество	на	натпреварите	по	математика,	желбата	
за	остварување	високи	резултати	прерасна	во	реалност.
Како	круна	на	освоените	неколку	десетици	награди	и	дипломи	од	државно	ниво,	доаѓаат	и	
освоените	5	(пет)	медали	на	наши	ученици	кои		учествуваа	на	Македонската	Математичка	
Олимпијада.																							
	 Како	 резултат	 на	 таквите	 постигнувања	 и	 успешното	 афирмирање	 на	 училиштето,	
од	страна	на	Сојузот	на	Математичари	на	Македонија,	во	учебната	1995/96	година,	токму	
на	 нашето	 училиште	 му	 е	 доделена	 честа	 да	 биде	 организатор	 на	 тридневниот	 Државен	
натпревар	по	математика	 за	 ученици	од	 средните	училишта.	Поддржан	од	раководството	
на	 училиштето,	 заедно	 со	 претседателот	 на	 СММ	 -	 д-р	 Боро	 Пиперевски	 и	 тогашниот	
директор	на	училиштето	Стојан	Миланов,	учествува	како	член	во	организациониот	одбор	за	
спроведување	на	натпреварот.
	 Задоволството	од	успешното	организирање	на	натпреварот	го	споделија	150	ученици	
и	нивни	ментори,	голем	број	универзитетски	професори,	а	училиштето	беше	почестено	и	со	
присуството	на	првиот	доктор	на	науки	во	Македонија,	академик	Благој	Попов	-	долгогодишен	
Декан	на	Природно	–	математичкиот	факултет	во	Скопје.

Професионално искуство:
–	Класен раководител во	сите		27	години	додека	работи	како	професор	по	математика;
–	Член на училишниот одбор	во	два	последователни	мандати	во	период	од	11	години;
–	Претседател	на	активот	по	математика	и	информатика;
–	Ментор	на	останатите	членови	на	активот	при	нивно	вработување	за	изведување	настава	
по	математика;
–	 Член на редакциски одбор	 на	 математичкото	 списание	 „Сигма“	 во	 два	 последователни	
мандати;



–	 Предводник	 (ментор)	 на	 ученици	 -	 освојувачи	 на	 голем	 број	 награди	 на	 Регионални,	
Републички	и	Меѓународни	натпревари,	како	и	ментор	на	4	ученици	од	Ромската	етничка	
припадност	кои	со	успех	го	продолжија	школувањето	на	високо	–	образовните	институции;
–	 Учесник	 во	 тимот	 за	 подготовување	 ученици	 од	 нашата	 држава,	 кои	 се	 пласираа	 	 на			
Балканијадата	по	математика	одржана	во		Грција,	каде	се	освоени	повеќе	медали;		
–	Оценувач	во	тимот	на	Државниот	испитен	центар,	за	проверка	и	оценување	на	екстерниот 
испит по	математика	од	Државната матура	(со	решение	за	избор	од	страна	на	директорот		
на	Биро	за	развој	на	образование	на	Македонија);
–	 Организатор	 на	 Републички	 и	 Регионални	 натпревари	 по	 математика	 одржани	 во	
училиштето,	како	и	иницијатор	и	организатор	на	Македонска олимпијада	по	информатика	
за	 ученици	 од	 основно	 и	 средно	 училиште	 на	 која	 како	 домаќин	 е	 нашето	 училиште,	 а	
како	резултат	на	овие	активности	се	здобива	со	повеќе	признанија	од	страна	на	Сојузот	на	
математичари	и	информатичари	на	Република	Македонија;
–	Координатор 	на	повеќе	проекти	кои	се	однесуваат		на	стручно	усовршување	во		наставата	
по	математика	(E-school),	проекти	за	проверка	на	знаењата	на	учениците	(ПИСА),	и	учесник	
во	сите	семинари	и	обуки	организирани	и	сертифицирани	од	БРО	и	МОН;
–	Претседател на	Здружението	на	математичари	во	општина	Кратово;
–	Претседател на	ОО	на	СОНК	во	два	последователни	мандати	во	период	од	2000	–	2011-та	
година,	како	резултат	на	доверието	стекнато		меѓу	вработените	во	училиштето.

Моментално вработен:  Директор во СОУ „Митко Пенџуклиски“ - Кратово
	 Во	месец	мај	-	2018	година,	со	решение	на	градоначалникот	на	општина	Кратово	-		д-р	
Љупчо	Бојаџиев	е	назначен	за	в.д	директор,	а	во	месец	декември	истата	година	е	именуван	
за	директор	во	училиштето.
	 Доделената	 чест	 да	 се	 биде	 раководител	 во	 училиштето,	 веднаш	 ја	 заменува	 со	
силното	чувство	и	свеста	за	огромната	одговорност	која	ја	носи	таа	позиција,	па	оттука		и	
желбата	со	успех	да	се	одговори		на	таквиот	предизвик	од	ден	на	ден	станува	сè	поголема.	
Поаѓајќи	од	потребите	на	учениците	и	вработените,	во	договор	со	членовите	на	Комисијата	
за	јавни	набавки,	Советот	на	родители	и	Училишниот	одбор,	првите	чекори	ги	насочува	кон	
подобрување	на	условите	за	работа	и	престој	на	учениците	и	вработените,	при	што	во	текот	
на	првата	година	од	неговиот	мандат	во	училиштето	се	извршија	крупни	инфраструктурни	
зафати	како	што	се:
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–	поставување	нов	покрив	на	лабораториското	крило,	при	што	старите	азбестни	плочи	се	
отстранети	и	заменети	со	нова	изолација	и	лимена	конструкција.	Извршена	е	и	замена	на	
вертикалните	олуци	вдолж	лабораториското	крило;
–	 целосно	 се	 реновирани	 и	 опремени	 две	 административни	 канцеларии	 за	 работа	 на	
училишниот	 педагог	 и	 секретар	 во	 училиштето,	 како	 и	 просторијата	 за	 престој	 на	
хигиеничарите;
–	 извршена	 е	 поправка	 на	 внатрешниот	 ѕид	 во	 ходникот	 од	 лабораториското	 крило,	 а	
извршено	е	и	лакирање	на	мебелот	и	ходникот	спрема	наставничката	канцеларија;
–	дислокација	на	 старата	библиотека	и	 ставање	во	употреба	нова,	 осветлена	и	опремена	
библиотека	со	читална;
–	 обновување	на	 училишниот	 двор	 со	 бекатон	 плочки,	 при	што	 претходно	 се	 поставени	
одводни	цевки	за	разнесување	на	атмосферската	вода	во	градската	мрежа;
–	изградена	е	нова	тераса	со	нова	фасада	во	вкупна	површина	од	25	м2,	поставена	над	новата	
библиотека;
–	поставена	е	нова	ограда	околу	училишниот	двор	со	нов	влез,	а	притоа	е	извршена	и	целосна	
реконструкција	на	стариот	бетонски	ѕид	во	должина	од	185	метри;
-	 обновени	фасади	 на	 неколку	 позиции:	 главен	 влез,	 мала	 сала,	 библиотека,	 кабинет	 по	
географија,	како	и	поплочување	на	скалата	за	влез	во	лабараториско	крило.
–	за	потребите	во	Ученичкиот	дом,	набавени	се:	20	нови	кревети	со	нови	душеци,	исто	толку	
шкафови	и	работни	маси	како	и	40	нови	столчиња;
-	 збогатена	 е	 опремата	 и	 инвентарот	 за	 подобро	 функционирање	 при	 изведувањето	 на	
наставата	од	практичниот	дел	за	учениците	од	угостителско	-	туристичката	струка.
	 Воопшто	 не	 изостана	 и	 набавката	 на	 технички	 помагала,	 нагледни	 средства	 и	
канцелариска	опрема,	односно	извршена	е	набавка	на:
-	 Инвертер	 клима	 уреди,	 грејни	 тела	 (панели),	 машина	 за	 чистење	 и	 сушење	 на	 подни	
површини,	нови	правосмукалки;
-	Печатачи	со	скенери,	современ	фотокопир,	лап	топ	компјутер,	стабилизатори	за	компјутери;
-	LCD	проектори	и	SMART	–	интерактивни	табли,	а	за	љубителите	на	убавиот	збор	се	врши	
постојано	збогатување	на	библиотечниот	фонд.
	 Средствата	 за	 изградба	 и	 набавки	 во	 најголем	 дел	 од	 наведените	 проекти	 се	
обезбедени	 од	 страна	 на	 Министерството	 за	 образование	 и	 наука	 добиени	 преку	 блок	
дотации	од	општина	Кратово.
	 Таквите	инвестиции	и	набавки	со	право	го	вбројуваат	нашето	училиште	како	едно	од	
посовремените	училишта	во	државата.	

Почитувани,
	 Денес	 нашето	 училиште	 кое	 со	 гордост	 го	 носи	 името	 на	 нашиот	 патрон	 и	
револуционер	Митко	Пенџуклиски	ја	прославува	шеесетгодишнината	од	своето	постоење.	
Чувствувајќи	 ја	 честа	 и	 задоволството	 од	 Вашето	 присуство,	 би	 сакал	 во	 името	 на	 сите	
вработени	во	училиштето	најискрено	да	Ве	поздравам	и	да	Ви	посакам	топло	добредојде	на	
овој	значаен	настан.	
	 Се	надевам	дека	програмата	што	ќе	Ви	ја	понудат	учениците	подготвени	од	своите	
ментори	ќе	придонесе	за	убаво	и	пријатно	чувство	кај	секого	од	присутните.	Верувам	дека	
кај	дел	од	Вас	ќе	се	пробудат	и	убавите	спомени	од	времето	кога	сте	биле	дел	од	вработените	
во	училиштето.	
	 На	крај	посакувам	сите	присутни	да	понесете	убави	впечатоци	и	сеќавања	од	престојот		
во	училиштето	по	повод	денешниот	настан. 

17.2.2020, Кратово

Обраќање на директорот
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ДИРЕКТОРИ НА СОУ „МИТКО 
ПЕНЏУКЛИСКИ“ - КРАТОВО

Љубиша Монев Бранко Симонов Лазар Софијанов Томислав Коцев

Драган Пановски Стојан Миланов Јанко Арсовски Нада Коњановска

Ѓеорги ЦветковМиле Марковски Тони Јанев Царка Петковска
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Стручна и техничка служба 
на СОУ „Митко Пенџуклиски“ - 

Кратово
	 Воспитно	 -	 образовниот	 процес	 е	 клетка	 на	 секое	 училиште.	
За	 организација	 и	 реализација	 на	 наставата	 	 во	 нашето	 училиште	
професионално	 и	 одговорно	 се	 грижи	 училишниот	 педагог.	 Педагогот	 ја	
следи	 и	 организира	 наставата	 користејќи	 најразлични	 методи	 и	 форми	
преку	кои	грижливо	помага	на	наставниците	и	учениците	да	бидат	успешни	
во	процесот	на	учење	и	подучување.	Како	стручен	соработбик	зема	активно	
учество	во	сите	наставни	и	воннаставни	активности,	но	исто	така	остварува	
средби	и	соработка	со	родителите.

	 Секретарот	 е	 одговорен	 за	 нормативно	 правниот	 аспект	 во	
работењето	 на	 училиштето	 и	 раководењето	 со	 јавните	 набавки.		
Секретарот	 заедно	 со	 директорот	 учествува	 во	 креирањето	 на	
политиките	за	развој	на	училиштето	и	спроведување	на	предвидените	
активности	 во	 насока	 на	 подобрување	 на	 условите	 за	 престој	 на	
учениците	и	вработените	во	училиштето.

Катерина Ковачевска 
- педагог - 

Никола Димитровски 
- секретар - 

Даниела Трајковска 
- администратор - благајник -

За	 одржување	 на	 хигиената	 во	 училиштето	 задолжен	 е	 хигиенско-
техничкиот	персонал.	Во	овој	 тим	влегуваат:	Панче	Игнатов	 (домар	
–	хаус	мајстор),	Зоран	Гиразовски,	Трајче	Петровски,	Илија	Андонов,	
Славче	Павловски,	Миле	Мијалков	и	Драгомир	Додев.	Во	ученичкиот	
дом	 за	исхраната	на	 учениците	 се	 грижи	 готвачот	Иван	Манев,	 а	 за	
хигиената	и	одржувањето	Русе	Трифунов.

	 Благајникот	 во	 училиштето	 ги	 врши	 сите	 административно-
финансиски	работни	задачи	и	се	залага	за	максимално	функционирање	
на	 институцијата.	 Работи	 заедно	 со	 тимот	 на	 стручната	 служба	 и	
директорот	 при	 што	 дава	 свој	 комплетен	 придонес	 во	 развојот	 на	
институцијата.

	 IT	 администраторот	 работи	 во	 училиштето	 во	 делот	 на	
одржувањето	на	информатичко-комуникациската	технологија	и	се	грижи	
за	нивно	нормално	и	непречено	функционирање.		Ја	одржува	целосната	
компјутерска	технологија	за	учениците	и	вработените.	Постојано	пружа	
помош	околу	технологијата.

Љупчо Смиљковски 
- IT администратор - 
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Стручни активи и актуелни 
наставници во СОУ „Митко 

Пенџуклиски“ - Кратово

Јелена Давитковска

Стручен актив по општественo-
хуманистички науки

Драгана Андреева 
ЈакимоваБиљана Крстевска Александар Христов Калинка Стефановска

Дивна Младенoвкса

Анкица Николова 
- претседател -

Марјанчо Јаневски

Стручен актив за развој на вештини од областа на 
спортот, ликовната и музичката уметност

Стручен актив по македонски јазик и 
литература и странски јазици

Ана Димитровска 
- претседател -

Анита Марковска  
ЈаневаБојан Костадинов

Радмила Георгиевска

Горан Аксентиев

Вида Јовановска

Оливер Арсовски 
- претседател -
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Природно - математички актив

Родна Китановска Сашка Јаневска
Македонка 

Цветковска

Снешка Јовановска

Стручен актив по стручни 
предмети

Весна Миневска Сашо Миревски
Младен Мицевски 
- претседател -

Стручен соработник - лаборант

Зора Стојмановска

Тони Јанев

Царка Петковска

 Стручниот соработник во настава – лаборант е вработена во реализација 
на наставата, во практичниот дел по предметите од областа на хемија, физика 
и стручни предмети каде што плановите и програмите го предвидуваат тоа. 
Има поминато обука за јавни набавки и се има стеканато со потврда за јавни 
набавки. Во последните 3 години ангажирана како лице за јавни набавки. 
Активно учествува во проектот МИМО при што се стекнала со 3 сертификати.
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Стручен актив по македонски јазик и 
литература и странски јазици

Активот по македонски јазик и литература 
и странски јазици го афирмира нашето 

училиште во државата и надвор од нејзините 
граници. Дел од активностите на овој Актив е и 
работата на неколку проектни групи и секции. Со 
својата успешност се истакнуваат: рецитаторската 
секција, литературната и драмската секција. Во 
текот на целата година учениците и наставниците 
посветено работат и забележан е нивен настап на: 
прославата на Патрониот празник и манифестации 
во нашиот град и пошироко. Програмата за 
работа на Активот вклучува и редовни посети на 
театарски претстави, како и посета на Саемот на 
книгата во Скопје. Менторите со своите ученици 
учествуваат и освојуваат награди на регионално, 
државно и меѓународно ниво, а  учествуваат и 
на училишни, општински и државни конкурси. 

Ментори на активностите од овој актив во 
последните 10 години беа: Ана Димитровска, 

Вида Јовановска, Радмила Ѓеоргиевска, 
Горан Аксентиев, Дивна Младеновска, Јелена 
Давитковска, Сашка Јовановска, Зорица 
Давтиковска, Силвана Величковска, Александар 
Митовски, Дара Коцевска Ефремова, Ружа 
Манева, Дарка Пановска и Сандра Миневска.  
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Драмската секција напорно работи 
на развивање на креативноста и 

творечката активност на младите кои 
учествуваат во неа под менторство на 
наставник Ана Димитровска. Членовите 
во драмската секција се млади аматери, 
полни со ентузијазам и љубов кон театарот. 
Претставите се подготвуваат со голема 
посветеност на учениците. Забавните 
проби, заедничките состаноци, настапи 
и меѓусебните дружења придонесуваат 
за развојот на драмата во училиштето. 
Учениците членови во драмската 
секција со своите афинитети и талент  
промовираат креативност, способност 
и културни вредности преку учество на 
Патрониот празник на нашето училиште и 
голем број манифестации во нашиот град 
(хуманитарни и новогодишни претстави), 
но и пошироко.

Литературната и рецитатотрската 
секција предвидени од наставник 

Вида Јовановска земаат активно учество 
во прилог на одбележувањето на 
патрон-празникот на нашето училиште. 
Традиционално, културно-уметничката 
програма започнува со Беседа за Митко 
(поезија). 
 Пред бистата на заштитникот на 
нашето училиште се чита реферат 
за личноста и делото чие име го 
носи училиштето. Членовите од 
литературната и рецитаторската 
секција успешно се претставуваат и 
надвор од училиштето во рамките 
на општината, а секако низ годините 
наназад развивале соработка со други 
училишта од државата.
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Стручен актив по општествени науки

        Граѓанското општество се гради со демократски училишта  
во кои центар на внимание се учениците. Учениците  преку 
воспитно-образованиот процес се градат како активни, мудри 
граѓани кои ќе  го градат сопствениот и групниот идентитет, 
се оспособуваат да почитуваат сè што е различно од нив по 
пол, возраст, национална и верска основа. Во училиштето, 
стручниот актив по  општествени науки ги подучува 
учениците со најразлични активности да се соочат со сите 
предизвици во општественото живеење и дејствување. За 
таа намера се организираат дебати, посети на културно-
историски настани, новинарски клуб. Се реализираат и 
проектни активности (урбана култура, мир и толеранција, 
иновации и претприемништво)  и проекти  проследени  
во училиштето, како активности во кои ќе согледат дека 
и нивните наставници се ангажираат и учествуваат во 
тие настани (под менторство во последните 10 години на 
наставниците Калинка Стефановска, Оливер Арсовски, 
Александар Христов, Драгана Андреева Јакимова и Славица 
Бошкова).  Овој актив постојано зема и учества на натпревари 
и се пласира на државни, меѓу кои би ги потенцирале 
високите пласмани во последните 10 години по предметот 
Географија под менторство на наставник Биљана Крстевска.
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Урбана култура - кањон Матка
Високата	школа	за	новинарство	и	за	односи	
со	 јавноста,	 во	 партнерство	 со	 Институтот	
за	 различности	 од	 Лондон	 и	 дневниот	
весник	 „Нова	 Македонија“	 ги	 додели	
наградите	 за	 најдобрите	 средношколски	
медиумски	производи	добиени	на	конкурсот	
„Изрази	 се	 преку	 медиумите“	 на	 темата	
„Би	 сакал/а	 во	 мојата	 општина	 да…“.
Првата	награда	 ја	освоија	група	ученици	од	
трета	 година	 од	 СОУ	 „Митко	 Пенџуклиски“	
-	 Кратово	 за	 фотосторија	 на	 тема	 „Сакаме	
Кратово	 да	 биде	 град	 на	 млади	 луѓе“.	
Учениците	 Мери	 Паунова,	 Теодора	 Манева,	
Викторија	 Трифуновска,	 Даниел	 Смиљков,	
Влатко	 Марковски	 и	 Нела	 Георгиевска,	
под	 менторство	 на	 професорот	 Оливер	
Арсовски,	 преку	 низа	 фотографии	 на	
кои	 се	 прикажани	 баби	 како	 копнеат	 по	
своите	 чеда	 и	 внуци	 во	 туѓина,	 ја	 доловија	
на	 автентичен	 начин	 демографската	
катастрофа	 со	 која	 се	 соочуваат	 повеќе	
градови	 на	 Истокот,	 меѓу	 кои	 и	 Кратово.
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Стручен актив за развој на вештини 
од областа на спортот, ликовната и 

музичката уметност

Активот во кој се вклучени професорите по спорт и спортски 
активности, музичка и ликовна уметност има за цел да го 

открива, мотивира, развива и негува талентот кај учениците, но 
и пробуди натпреварувачкиот дух.  Проектни активности во кои 
се вклучуваат учениците се: хорот, оркестарот (ментор - Анкица 
Николова), аеробик - модерни танци, ора и танци (ментор - Анита 
М. Јанева), пинг-понг, планинарење, скијање (ментори - Марјанчо 
Јаневски и Анита М. Јанева) и пружање на помош на надежните 
млади  ликовни уметници за сликање, дизајн, и керамика (ментор 
Бојан Костадинов). Од делот на спортот последните 10 години 
функционираат и неколку секции: футсал, ракомет (женски и 
машки), мал фудбал, голем фудбал и тенис. Активот е неизоставен 
дел од сите училишни настани и настани организирани во градот, 
па и на ниво на држава. Секоја година земаат активно учество и на 
регионални, меѓурегионални (бараж) и државните натпревари.

Учесници се во прославата на патрониот празник на училиштето, 
градот, новогодишниот базар, изложби во градот и конкурси. 

Учесници се и во проектот MИМО (меѓуетничка интеграција на 
младите во образованието) со заеднички идеи за проекти  со кои 
се негуваат и понатаму меѓуетничките позитивни односи на ниво 
на училишта кои се отсликуваат во општеството. 

Преку овие часови и активности учениците се запознаваат со 
одредени области од спортот и уметноста, имаат можност да 

ги покажат своите способности и знаења, да ги негуваат своите 
традиции и корења, а воедно и доследно да го следат предизвикот 
од новото време. Се запознаваат со нашата преубава природа и 
нејзината вредност, но исто така учат како да ја негуваат, чуваат 
и заштитат. Покрај сето ова учениците на овие проектни часови 
успеваат да ги подобрат психо-моторните способности, своите 
вештини во одредени ситуации, тимската и индивидуална работа, 
колегијалност, солидарност, упорност и издржливост. Сите 
овие вредности ги нуди спортот и се посакувани кај една зрела, 
правилно насочена и изградена личност, затоа што сите ние добро 
знаеме дека мотото на спортот е: „Во здраво тело, здрав дух“, а со 
тоа заслужено е и признанието дека „Спортот и спортистите се 
најголемите амбасадори на една држава“.
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Веќе	 15	 години	 активно	 функционираат	 проектните	
активности	по	аеробик – модерни танци и ора и танци 

под	 менторство	 на	 наставник	 Анита	 Марковска	 Јанева.	
Активно	учествуваат	и	го	претставуваат	нашето	училиште	
и	 општина	 на	 голем	 број	 на	 локални	 и	 државни	 настани	
(како	прославувањето	на	патрониот	празник	на	училштето	
и	 општината,	 културно-уметнички	 настани	 во	 Кратово	
(Културно	 лето,	 Тодорова	 сабота,	 Св.	 Ѓорги	 Кратовски)	 	
настани	 во	 главниот	 град,	 настани	 во	 соработка	 со	 други	
средни	училишта	–	СОУ	„Богданци“	–	Богданци	итн.).

24



Хорот и оркестарот се под 
диригентската палка на 

наставник Анкица Николова. Овие две 
проектни задачи имаат за цел да ги 
развиваат вокално-инструменталните 
способности на учениците творејќи 
и изведувајќи музика. Голем број на 
млади таленти имаат дадено свој 
дел во оваа уметност, а членовите 
имаат настапувано на повеќе локални 
настани, натпревари, како и патроните 
празници на училиштето и Општината.
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Природно-математички актив

Во природно - математичкиот актив  членуваат наставниците кои 
изведуваат настава по предметите од областа на природните науки:  

физика, хемија и биологија, како и наставниците по математика и 
информатика. Училиштето и раководството, водејќи грижа за успешна 
реализација на наставата по наведенеите наставни предмети, редовно 
го опремуваат училиштето со потребните нагледни средства, со чија 
употреба наставата на учениците им е позанимлива и истите имаат 
можност од поблиску да ги разоткриваат тајните што во себе  ги кријат 
природните науки, математиката и информатиката. Во таа насока во 
последните години наставниците и учениците имаат можност часовите 
да ги реализираат со помош на  современа информатичка технологија,  со 
редовна употреба на компјутери, ЛЦД проектори, додека поранешните 
табли постепено се заменуваат со набавените СМАРТ (паметни) табли. 
Како резултатат од таквиот начин на работење, учениците со нивните 
ментори постигнаа  значителен број на  награди и признанија,  покажувајќи 
ги своите знаења преку учество на натпреварите организирани од  
здруженија акредитирани од страна на Министерството за образование 
и наука на Р. С. Македонија. 

Од позначајните награди и признанија освоени во овој период, за 
издвојување е освоениот бронзен медал на Македонската Олимпијада 

по Информатика од  страна на ученикот Кирил Цветков, предводен од 
неговиот ментор Иванов Горан.  Со аредитацијата на Сојузот на хемичарите 
и технолозите на Македонија како и Македонското биолошко друштво, 
од 2014-та година започна и организирањето на натпреварите по 
предметите хемија и биологија при што се постигнаа значајни резултати.

Во релативно краток период покрај наградите од регионално ниво, 
учениците под менторство на предметниот наставник Македонка 

Цветкова, освојуваа награди и на државните натпревари по биологија 
и тоа: Кристина Иванова - диплома за освоено втора награда, Драгана 
Спасовска - диплома за освоена трета награда и Сандра Ангеловска - 
диплома за освоена трета награда.  Натпреварите по предметите физика и 
математика датираат многу одамна, а високите резултати се постигаа во 
континуитет.  Во општиот прилог кој се однесува на освоените дипломи 
и признанија во последните 10 години, се прикажани и постигнатите 
резултати на учениците кои земаа масовно учество на натпреварите 
по предметите физика и математика. Во последните 10 години како 
ментори во овој актив се појавија наставиците: Родна Китановска, 
Македонка Цветкова, Тони Јанев, Сашка Јовановска, Снешка Јовановска, 
Ѓеорги Цветков, Горан Иванов,  Страхилка Миланова, Нада Коњановска, 
Нада Герасимова, Радица Георгиевска и Илинка Петрова.
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Стручниот актив по стручни предмети 
работи на полето на две струки кои 

функционираат во училиштето и тоа: 
• угостителско-туристичка струка 

(профил: угостителски техничар за 
рурален туризам) и 

• хемиско-технолошка струка (профил: 
прехранбен техничар). 

Учениците од овие сруки следат теоретска 
и практична настава. Посебен акцент е 
ставен на практичната настава преку 
која учениците се стекнуваат со вештини 
и техники на работа поврзани со двете 
струки.
Покрај практичната настава, во текот 
на наставната година учениците од 
угостителско-туристичката струка 
реализираат и феријална пракса во 
угостителско-туристички објекти во 
општина Кратово и други општини во Р. 
С. Македонија. Истите директно се дел 
од производствено-услужниот процес во 
секторот на туризмот и угостителството 
и ги надоградуваат своите вештини и 
способности. Училиштето во изминатите 
години има соработувано со голем број 
на туристички агенции и угостителски 
објекти од Кратово, Пробиштип, Куманово, 
Скопје и Охрид. Одлична соработка постои 
и со Локалната самоуправа, невладиниот 
сектор, други средни училишта и 
високообразовни институции од државата 
и странство.

Стручен актив по стручни предмети
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Учениците од двете струки исто 
така учествуваат во голем број на 
воннаставни активности. Тие се 
двигатели на голем број на акции и 
активно партиципираат во настани 
од локален, регионален, национален 
и меѓународен карактер, екскурзии, 
теренски настави, саеми, посети, 
учество во проекти, телевизиски 
емисии под менторство на 
професорите Младен Мицевски, Весна 
Миневска, Андреј Павловски, Сашо 
Миревски и Царка Петковска. Меѓу 
воннаставните активности вредни за 
спомнување се натпреварувањата. 
Учениците од угостителско-
туристичката струка имаат 
учествувано на повеќе натпревари од 
Национален и Меѓународен карактер, 
а постигнатите резултати се повеќе 
од 20 бронзени, сребрени и златни 
медали и пехари, како и дипломи и 
благодарници за учество.
Меѓу позначајните за спомнување се: 
Интернационалниот гастрономски 
натпревар – Гастромак, Компиријада, 
Интернационалниот гастрономски 
фестивал „Cook & Serve“, Фестивал 
на храна и култура „Taste Kruse-
vo“, „Шопска Софра“, „Вкусот на 
традицијата“  и други. 
Учениците од хемиско-технолошката 
струка учествуваа на државни 
натпревари по Прехранбена 
технологија и хемија. 
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Средба на градоначалникот на 
општина Кратово д-р Љупчо Бојаџиев со 

учениците добитници на сребрен медал во 
ТВ емисијата „Вкусот на традицијата“  со 

Адријана Алачки



Дипломи, благодарници и признанија

ментор - Младен Мицевски

ментор - Младен Мицевски

ментор - Младен Мицевски

ментор - Биљана Крстевска

ментор - Анита М. Јанева

ментор - Горан Иванов

ментор - Ѓеорги Цветков

ментор - Ѓеорги Цветков

29

ментор - Зорица Давитковска



ментор - Младен Мицевски

ментор - Младен Мицевски

ментор - Македонка Цветкова

ментор - Младен Мицевски

ментор - Анита М. Јанева

ментор - Биљана Крстевска
ментор - Младен Мицевски

ментор - Ѓеорги Цветков
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ментор - Силвана Величковска



Дипломи, благодарници и признанија

ментор - Младен Мицевски

ментор - Ѓеорги Цветков ментор - Ѓеорги Цветков

ментор - Ѓеорги Цветков

ментор - Ѓеорги Цветков

ментор - Ѓеорги Цветков

ментор - Ѓеорги Цветков
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ментор - Зорица Давитковска

ментор - Зорица Давитковска



ментор - Младен Мицевски

ментор - Македонка Цветкова

ментори - Младен 
Мицевски и Весна Миневска

ментор - Младен Мицевски

ментор - Младен Мицевски

ментор - Македонка Цветкова
ментор - Ѓеорги Цветков

ментор - Ѓеорги Цветков

ментор - Ѓеорги Цветков
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ментор - Ѓеорги Цветков



Дипломи, благодарници и признанија

ментор - Младен Мицевски ментор - Младен Мицевски

ментор - Младен Мицевски

ментор - Младен Мицевски

ментор - Младен Мицевскиментор - Младен Мицевски

ментор - Ѓеорги Цветков ментор - Биљана Крстевска
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ментор - Ѓеорги Цветков



ментор - Младен Мицевски

ментор - Ана Димитровска

ментор - Сашка Јаневска ментор - Сашка Јаневскаментор - Сашка Јаневска

ментор - Ана Димитровска ментор - Ана Димитровска

ментор - Анита М. Јанева

ментори - Весна Миневска, 
Андреј Павловски и Младен 

Мицевски

ментор - Ѓеорги Цветков
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ментор - Зорица Давитковска



Ученички екскурзии

Ученичките екскурзии 
се значаен дел од 

воннаставните активности на 
училиштето. Екскурзиите за 
учениците се организираат 
секоја учебна година за 
различни цели. За учениците 
што земаат активно учество во 
активностите на училиштето 
и што покажале исклучителен 
успех во учењето 
традиционално се организира 
екскурзија на територијата на 
Р. С. Македонија. 

За учениците од III (трета) 
година започнувајќи од 

учебната 2011/2012 година 
се оргазнизираат екскурзии 
надвор од државата. Така, 
досега се имаат посетено: 
Србија, Унгарија, Романија и 
Турција.

Белград - Нови Сад - Лепенски вир 2012 Будимшешта 2014

Истанбул 2019

Букурешт 2016

Истанбул 2018

Вевчански водопади 2018 Авантуристички парк - Пехчево 2019 Крушево 2017

Охрид 2018 Охрид 2013Попова кула 2014

Букурешт 2017
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Училиштето организира и реализира голем број на воннаставни активности 
и проекти самостојно и во соработка со Локалната самоуправа и граѓански 

организации. Предметните наставници и стручните соработници активно работат на 
полето на зголемување на воннаставните активности и учеството на учениците во 
различни проекти. Во продолжение наведени се некои од позначајните воннаставни 
активности и проекти.

Други позначајни воннаставни 
активности и проекти

Новогодишен базар

	 Секоја	 година	 традиционално	
се	 одржува	 Новогодишен	 базар,	
на	 којшто	 учениците	 ги	 продаваат	
своите	 рачни	 изработки	 инспирирани	
од	 Новогодишните	 празници.	 Овој	
настан	 има	 хуманитарен	 карактер.	

Училишна заедница

	 Училишната	 заедница	 во	 училиштето	 вклучува	
ученици	и	професори	кои	се	залагаат	за	почитување	
на	 правата	 и	 достоинството	 на	 сите	 чинители	 во	
образовниот	 процес	 и	 негување	 на	 меѓучовечките	
односи.	 УЗ	 е	 тело	 кое	 произлегува	 од	 класните	
заедници	 	 со	 членови	 	 претседатели	 и	 заменици	
избрани	 на	 демократски	 начин.	 Одржува	 редовно	
состаноци	 според	 правилник	 	 и	 транспарентен	
начин	 на	 работа	 со	 кои	 се	 загарантирани	 правата,	
но	 и	 обврските	 на	 учениците.	 Главна	 цел	 на	
членовите	 на	 Училишната	 	 заедница	 е	 да	 ги	
негуваат	позитивните	меѓучовечки	односи	како	во	
училиштето	така	и	надвор	од	него	–	градот,	државата	
со	 свој	 самоиницијативен	 и	 организационен	
придонес.	 Со	 училишната	 заедница	 координира	
наставник	Анкица	Николова	и	претседател	избран	
од	членовите	на	УЗ.	
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Заедничка грижа за правилно насочување на 
учениците

	 Проект	кој	има	за	цел	да	ја	зајакне	врската	„родител-
ученик-наставник“	преку	која	 ќе	 се	 овозможи	 јакнење	
на	 воспитната	 компонента	 во	 воспитно-обраовниот	
процес	 во	 образованието.	 Проектот	 предвивуваше	
постигнување	на	целта	преку	заеднички	активности	во	
училиштето,	односно	преку	организирање	на	спортски,	
културни,	 забавни	 и	 едукативни	 активности	 во	 кои	
ќе	 земат	 учество	 родители,	 ученици	 и	 наставници.	

Инклузивно образование

	 Проектот	 за	 инклузивно	 образование	 започна	 во	 2015	 година.	 Целта	 на	
проектот	 е	 помош	 на	 ученици	 со	 посебни	 образовни	 потреби.	 Во	 рамки	 на	
проектот	 се	 подготви	 развоен	 план	 на	 училиштето	 за	 инклузивно	 образование.	
Приоритети	 за	 инклузивното	 училиште	 се	 од	 областа	 на	 културата,	
практиките	 за	 развивање	 на	 вештини	 и	 решавање	 на	 конфликти	 и	 примена	 на	
инклузивните	принципи.	Исходите	од	овој	проект	се	меѓудругото	и	ажурираните	
визија,	 мисија	 и	 мото	 на	 училиштето	 при	 што	 се	 внимава	 на	 инклузивноста.

Безбедни училишта

	 Проектот	 ,,Безбедни	 училишта	 “	 се	 реализира	 во	 училиштето	 од	 2010	 година	 во	
соработка	 со	 локална	 самоуправа,	 МВР	 и	 социјалните	 служби.	 Се	 создаваат	 тимови	
во	кои	се	вклучени	по	два	ученика	од	секој	клас,	 	класен	раководител	и	еден	родител,	
кои	 заедно	 со	 координаторите	 ја	 спроведуваат	 програмата	 за	 тековната	 година.
Програмата	придонесува	за	создавање	безбедна	и	здрава	училишна	средина	ослободена	
од	насилство	која	стимулативно	делува	на	психо-социјалниот	и	емоционалниот	развој	
на	сите	ученици,		како	и	на	постигнувањето	на	повисоки	воспитно	–	образовни	резултати	
и	 добросостојба.	 Се	 организираат	 	 превентивни	 предавања	 презентации	 и	 дебати	 на	
теми,	кои	се	актуелни.	Исто	така	се	одржаа	и	спортски	натпревари	во	фудбал	и	кошарка	
на	кои	активно	учество	земаа	учениците	од	нашето	училиште,	основното	училиште	и	
полицијата.	Мотото	на	натпреварите	беше	„Спорт	ДА,	дрога	НЕ!“
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Проектот „Здрав чекор напред“ се 
реализираше во рамки на програмата 

за Меѓуетничка интеграција на младите во 
образованите (МИМО) и имаше за цел да ја 
промовира здравата исхрана кај учениците 
од СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово и 
СОУ „Исмет Јашари“ – Липково. Во рамки 
на проектот се организираа две средби на 
кои учениците земаа учество во тренинг за 
здрава исхрана, играа кошарка и ракомет 
(од етнички мешани состави), активности од 
областа на музиката и ликовната уметност, 
готвеа здрава храна, пресметуваа калориски 
вредности на храна, подготвуваа црн леб и 
пирамида на исхраната, а крајниот продукт 
беше каталог со рецепти за здрава исхрана.

Меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Меѓуетничка интеграција во образованите (МИО, подоцна 
преименуван во МИМО – Меѓуетничка интеграција на младите 
во образованието) е проект кој започна со потпишување 
на Меморандумот за соработка помеѓу СОУ „Исмет Јашари“ 
од Липково и нашето училиште во 2014 година. Во текот 
на наредните години нашето училиште направи поголем 
број на средби и одржа заеднички активности вклучувајќи 
голема бројка на ученици, наставници и родители. Во текот 
на овие години училиштето доби неколку мали грантови за 
реализација на активностите и еден голем грант од УСАИД за 
реновирање на кровот (грант кој го добија само 10 училишта од 
вкупно 240 во државата). Активностите што се спроведоа беа 
од сите наставни области (спорт, ликовна уметност, новинарска 
секција, социологија, географија, хемија, биологија, бизнис 
и претприемништво, актив на технолози, македонски јазик 
и литература, национална гастрономија). Меѓу останатите 
позначајни активности беше и работилницата со ученици и 
родители од редот на Совет на родители, а работилницата ја 
спроведоа директорот Тони Јанев и наставници од тимот на МИО. 
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Грижата	за	чистата	и	здрава	животна	средина	е	дел	од	воннаставните	активности	на	
учениците.	Активното	учество	на	учениците	придонесува	за	подигнување	на	свеста	за	

негативните	последици	од	загадувањето.	#ЕКОЛОГИЈА	#ЕКОУЧИЛИШТЕ

„Ана Франк - историја за денес“	е	проектот	кој	учениците	го	реализираа	во	соработка	
со	Младински	образовен	форум	(МОФ).	Истите	преку	изложба	ја	раскажаа	тешката	судбина	

на	Ана	Франк	и	другите	Евреи	од	XX	век.

Вреден	за	напоменување	е	проектот	„Брегалнички	речен	слив“	во	кој	беа	предвидени	
чистења	на	речните	корита	на	општини	од	Источниот	и	Североисточниот	регион.	Нашата	
општина,	беше	претставувана	од	ученици	менторирани	од	наставниците	Анита	М.	Јанева	и	
Калинка	Стефановска.	По	чистењето	на	коритото	на	Табачка	(Кратовска)	река	тимот	доби	
покана	за	посета	на	семинар	во	Виница,	каде	што	учениците	земаа	активно	учество	во	

работилници	и	поради	целокупниот	ангажман	добија	I	награда	-	филтер	за	прочистување	на	
вода.	
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Пролетен	марш	од	Кратово	до	Пробиштип	по	повод	ослободувањето	на	градот	
Пробиштип

Симулација	на	Европски	
Совет	(МОФ)	2010

„Гратис	гушкање“	-	
ЦКА	-	ПХВ	проект

Театарска	претстава	
-	„Погодете	кој	доаѓа	на	

вечера“

Пречек	на	Наташа	
Илиевска	-	Европски	
карате	шампион

Ден	на	дрвото #Мовембер

Предновогодишна	
хуманитарна	акција

Обука	од	УЈП	за	
фискална	едукација

Обука	за	медиумска	
писменост
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Противпожарен	квиз	во	рамки	на	секција	за	ППЗ.	Училиштето	активно	зема	учество	на	
општински,	регионални	и	државни	натпревари	под	менторство	на	Анита	Марковска	Јанева

Планинарење Европски	ден	
на	правдата

Светски	
денови	на	акција

Пристапно	
Кратово	за	сите

Објави	во	
средношколскиот	весник	

„Медиум“

Класни	
турнири	во	футсал Сланушка	

екскурзија
Крводарителски	

акции

Светски	ден	на	
туризмот

Ден	на	дрвото Компиријада

Отворање	на	
„Информатичка	олимпијада	

41
Новогодишен	базар	-	

прехранбени	технолози



ПАТРОНАТИ
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Дел	од	воннаставни	активности	во	стручното	образование	директно	поврзани	со	
градење	на	практични	професионални	вештини	менторирани	од	Младен	Мицевски,	

Весна	Миневска	и	Сашо	Миревски

Новогодишен базар Шопска свадба
Посета на хотел „Фламинго“ - Гевгелија

Подземни ходници
Манастир „Св. Гаврил Лесновски“Вечерен танц на куклите

Лесновски пештери Вулкански бомби Новогодишен базар

Подготовка на к‘цана сол 
- Етно куќа Шанчева Кампување - Осоговски планини Здравчи камен

Сукана 
баклава

Меѓународен фестивал на 
храна - Крушево43



МИМО готвење на 
здрава храна

Cook & Serve 2019

Проект за изработка на 
е-туристички портал за развој на 

туризмот во Североисточен плански 

ТВ емисија „Брза кујна“

Шопска софра

Аниматори за време на Кратовска 
компиријада

Кратовска компиријада

Новогодишен базар

Коктел за „Св. Ѓорги 
Кратовски“ 

Мени за најдобро 
тимско готвење - 

Торти за Cook & Serve 2019

Послужување на вино и 
презентацијана мени

Новогодишен базар

Работилница за изработка на стратегија 
за развој на туризмот во Кратово
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Ученички дом „Митко 
Пенџуклиски“ - Кратово

Во рамки на училиштето функционира и Ученичкиот дом 
за сместување на учениците. Во последните 10 години, 

Ученичкиот дом е целосно реновиран и надограден. Почна 
изградбата на сала за свечености, проширена и осовременета 
кујната и трпезаријата според HACCP системот со нови 
прозорци, плочки и врати. Кујнскиот и трпезарискиот 
простор се комплетно опремени со потребниот крупен и 
ситен инвентар и опрема за обавување на практичната 
настава од угостителско-туристичката струка. Во делот на 
сместувањето реновирани се санитарните јазли, а во едниот 
дел од домот собите се преуредија во мали апартмани. 
Целиот мебел и опрема во собите комплетно се обновени со 
нови шкафови, кревети, теписони, работни маси. Ученичкиот 
двор и парк се целосно хортикултурно уредени. Во рамки 
на интернатот опстојува и народната кујна која подготвува 
храна за социјално загрозени граѓани од општина Кратово. 
Во изминатите години ученици од домот предводени од 
менторот Анита Марковска Јанева имаат учествувано на 
Домијади во мал фудбал (машки) кадешто имаат освојувано 
високи пласмани. 
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Елегија за Митко 

Додека ветар низ секој агол вее,
тажна песна за загинат херој пее.
Сее траги од неговото име и дела,

ја слави слободата и борбеноста смела.

Митко! Ти хероју наш, 
слушни го мојот глас!

Беше храбар и чесен човек
нè научи како се сака, брани,

татковината-довек.

Гласот на пушката беше твоја химна,
а желбата за слобода многу силна.

Целта се оствари, заѕвонија 
ѕвоната со победничка симфонија

и ја прогласија слободна Македонија.

Со љубов за тебе зборуваме,
твоето име гордо го спомнуваме.

- Емилија Пановска

       СОУ „Митко Пенџуклиски“ - Кратово

ул.	„Михајло	Апостолски“	бр.	10,	1360	Кратово

+	389	31	481	-	483

dsumitko@yahoo.com

Митко	Пенџуклиски	-	Кратово	(средно	училиште)

Споменот е најубавиот акорд од 
симфонијата на животот.

Додека одиш низ животот секогаш 

гледај:  напред - за да знаеш каде одиш, 

назад - за да знаеш од каде доаѓаш, 

надолу - за да не згазнеш некого, 

настрана - за да знаеш кој е покрај тебе 

Просечниот наставник предава, добриот наставник демонстрира, а вистинскиот наставник инспирира;

Мракот не се сузбива со мрак, тој се сузбива со светлина. Така омразата не се поништува  со омраза, таа се поништува  единствено со љубов

За секое штедење мора да се откажете 

од нешто. Ако сакате да заштедите 

нерви, најдобро е да се откажете од 

расправии со тврдоглави

Глупавиот се одмаздува, паметниот  простува, додека интелигентниот игнорира

Ако сакате да го видите карактерот на еден човек, само гледајте како се однесува кон луѓето од кои нема корист;

Успехот ти носи многу работи, но не 

и тоа чувство на среќа која ја носи 

љубовта

Додека си млад буквите ги читаш  добро, а луѓето ги гледаш лошо. Како старееш, буквите ги гледаш  послабо, а луѓето „ги читаш“ сѐ подобро

Постои голема разлика меѓу загрижена 

и грижлива личност. Загрижената само 

го гледа проблемот, додека грижливата 

го решава

Љубовта значи да се храните еден со друг, а не да се храните со другиот...



Што	е	простување?			-		Тоа	е	убавиот	мирис	што	го	дава	цвеќето	и	тогаш	кога	го	газите.

Еден	лажен	пријател	може	да	ти	направи	поголема	штета	од	десет	вистински	непријатели.

Ерозијата	на	едно	општество	не	доаѓа	од	тие	кои	знаат	што	не	знаат.	Таа	доаѓа	од	оние	кои	не	знаат		што	знаат.

Само	оние	кои	те	штитат	и	ти	помагаат	во	твое	отсуство,	можеш	да	ги	наречеш	вистински	пријатели.

Една	разлика	помеѓу	кучето	и	човекот	е	таа	што	доколку	нахраниш	прегладнето	куче,	тоа	никогаш	нема	да	те	касне...

Туѓите	мани	нѝ	се	пред	очи,	нашите	си	ги	носиме	на	грб.

Големите	освојувачи	знаат	да	победат	и	без	борба.

Образованието	без	воспитание,	често	знае	од	човекот	да	направи	„паметен	штетник“.

Добро	воспитување	е	способност	добро	да	ги	поднесеш	лошо	воспитаните	луѓе.

И	во	најголемиот	злобник,		добрите	луѓе	ќе	пронајдат	нешто	вредно.	Подлите		-		и	во	анѓелите	ќе	најдат	мана.

Не		морате	да	бидете	одлични	за	да	започнете,	но	мора	да	започнете	за	да	станете	одлични.

Искуството	е	чешел	што	ти	го	подарува	животот,	тогаш	кога	повеќе	немаш	коса.

Рамислувај	кому	се	доверуваш.	Шеќерот	и	солта	навидум	изгледаат	исто.

Ако		ја	зборуваш	вистината,	не	мора	да	памтиш	што	си	рекол.

За		жалење		е	оној,	кој		туѓиот	неуспех	го	смета	за	свој	личен	успех.
Вистински	е	оној	водач,	кој	знае	од	непријателот	да	создаде	сојузник.

Отпрвин	сакаме	животот	да	нѝ	биде	убав,	подоцна	-	да	ни	биде	поднослив,	а	на	крај	сакаме	само	да	го	сфатиме.

Јадете	за	да	живеете,	но	не	дозволувајте	да	живеете	само	за	да	јадете.


