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 Средношколската Унија претставува такво тело во рамките на училиштето 
кое ја признава и авторизира можноста на учениците да ги претставуваат нивните 
идеи, размислувања, знаења и искуства преку образованието, со цел да го 
подобрат нивното училиште. На овој начин им се овозможува на учениците да 
станат активни учесници во образовната заедница, како и да донесуваат одлуки за 
начинот на кој учат и начинот на кој се оценува нивното знаење, односно да 
донесуваат одлуки  на училишно ниво кои имаат директно влијание врз нив. 

На ПОЧЕТОКОТ НА СЕКОЈА УЧЕБНА ГОДИНА при формирањето на 
ученичката заедница во паралелките се избира и претставник на паралелката 
односно член на Средношколската унија. 

 Освен претставниците на паралелките,  и сите останати ученици од сите 
паралелки во училиштето СЕ членови на Средношколската унија. 

Изборот на претседател на Средношколска унија се спроведува со 
спроведување на постапка на гласање. Од пријавените кандидати се изготвува 
гласачко ливче, а право на глас има секој ученик. Ученикот кој добил најмногу 
гласови, постанува претседател на СУ со мандат од четири години. Правото на 
претседател на СУ престанува и со неполни четири години, доколку на ученикот 
претседател му завршува односот на редовен ученик со завршувањето на четврта 
година во средното образование.   

 Членството во Средношколската унија, престанува со завршување 
наученикот со  средното образование.  

Членот во СУ ги врши следниве работни задачи и одговорности: 

  - учествува во целокупната работа на училиштето; 

 -разгледува прашања од работата на учениците и дава мислење за 
подобрување на воспитно-образовната работа; 

 -го разгледува успехот и поведението на учениците и дава мислење за  

подобрување на истите; 

 -ја следи радовноста на учениците и дава мислење за нејзиното 
подобрување; 

- редовно се информира за напредокот и поведениeто на ученикот ( 
родителските средби со предметните  професори  и сл. – отворен ден на 
училиштето); 

- Соработува со наставницитеи педагошката служба; 
- Со свои ставови и знаења помага во креирањето на политиката на 

училиштето; 
- организира настани од хуманитарен карактер; 
- учествува во организирањето на прослави и настани од забавен карактер; 
- редовно организира состаноци на месечно ниво и на истите се разгледуваат 

тековни прашања од важност за подобрување на училишниот процес; 
- изготвува записници и извештаи од одржаните состаноци на СУ; 
- врши координација на задачите и одговорностите на членовите на СУ; 
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- транспарентно ги пренесува информациите и одлуките на СУ меѓу сите 
ученици во учлиштето.  

 
 

Задачи и активности на Средношколска унија  за учебна 2021/22 година. 
 

Видови на активности Време на реализација 

Изработка на годишна програма 
 

септември 

Учество во организирањето  избор на 
претседател на СУ 

октомври-ноември 

 

Разработка на куќниот ред на училиштето, 

правилниците за однесување на учениците, 

наставниците и родителите  

 
септември-октомври 

 

Анализа на состојбата во наставно 

образовниот процес 

 
 

Преку цела година  
 

Помош на ученици кои се соочуваат со 

потешкотии во учењето 

 
Преку цела година  

 

Активно учество во општествено – корисна 

работа 

- Уредување на училишниот двор 

- Волонтерска работа ( помош на 

стари и изнемоштени лица, помош на 

лица со хендикеп ) во соработка со 

Општинската организација на Црвен 

Крст – Радовиш 

 
Преку цела година 

Организирање на трибини и предавања 

- Заштита и унапредување на 

здравјето на учениците, 

(контрацепција, рано откривање на 

малигни заболувања, превентивни 

мерки од болести на зависност, 

Преку цела година 
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штетни последици од тетовирањето),  

Активно вклучување во изработката и 

реализацијата на проекти (МИО, 

МАССУМ, ACCESS и др.) 

Преку целата година 
 

Организирање на советодавно – 

консултативни разговори 

Преку цела година 

Изработка  на брошури за родители и 

ученици  

Преку целата година 
 

- Следење на успехот на учениците 

- Следење и анализа на причините за 

појава на оправдани и неоправдани 

изостаноци 

Преку целата година 
 

Организирање на Родителски средби и 
Отворен ден во училиштето 

Преку целата година 

Работа во ЕКО активностите  Преку целата година 
 

Организирање на новогодишна забава 
 

декември 
 

 Изработка на полугодишен извештај 
 

јануари 

Активности за промоција на училиштето 

 

Преку целата година 
 

Организирање и спроведување на анкети – 
прашалници 

Преку целата година 
 

Учество во спроведување на државна 

матура 

декември- август 

Училишни екскурзии Преку целата година 
 

Организирање на активности за Патрониот 
празник 

Јануари-Април 
 

Училишен спортски клуб Преку целата година 
 

Организирање на матурска вечер 
 

Април-Мај 

Организиранје и реализација на поправни 
испити ??? 

Јуни-Август 

Изработка на годишен извештај 
 

август 

 


