
Средно училиште на Град Скопје 

„Марија Кири – Склодовска“ 

- Скопје -

СЕГАШНОСТ 

И ИДНИНА...

...ВИСТИНСКИОТ 

ИЗБОР ЗА ВАС



Училиштето започнало со работа во 1969 година со донација од Република Полска во

1963 година.

Денес во училиштето паралелно се одвиваат средното стручно тригодишно образование

и средното стручно четиригодишно образование и го посетуваат 1230 ученици.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Училиштето поседува:

 8 современи училишни лаборатории опремени со апарати, инструменти,

лабораториски прибор и хемикалии за индивидуално изведување на лабораториските

вежби и практична настава

 Оптичка работилница во која се врши практична настава на идните оптичари

 Реална училишна компанија

 Активна училишна заедница

 Учество на многубројни натпревари

 Посета на меѓународни саеми

 Посета на производствени погони и фабрики

 Многу вонучилишни образовни активности

 35 училници и други помошни простории

 Кабинет по информатика со најсовремена

опрема

 Библиотека со читална

 поврзаност и соработка со локалната средина,

стопански субјекти и високо образовни институции…



НАШИОТ ПАТРОН
Марија Кири-Склодовска, е полско-француски хемичар и физичар. Била исклучителна

личност и еден од најзначајните научници во науката на радиоактивноста.

Ги открила радиоактивните елементи полониум и радиум, заедно со нејзиниот сопруг Пјер

Кири.

Нивните пронајдоци овозможиле многу од големите

дијагностички техники во медицината.

Родена е во Варшава, Полска, на 7 ноември 1867 година.

По завршувањето на училиштето со одличен успех, била

испратена на село како учителка. Подоцна школувањето го

продолжила на факлултет во Париз.

Умрела на 14 јули 1934 година, во својата 67 година од

животот.

Марија Кири-Склодовска е единствена жена која двапати ја

добила Нобеловата награда.



ВИЗИЈА
Сакаме да бидеме модерни и успешни, да продуцираме
креативни и желни за промени млади луѓе кои ќе бидат
темел за иден стопански и економски развој на нашата
држава.

МИСИЈА
Нудиме знаење, нудиме нови вештини,
нудиме нови можности. Различни сме од
другите: со убави хемиски лаборатории,
современо опремена работилница по
очна оптика, профитна компанија,
пријатна и забавна клима за учење
и работа. Нудиме интересна сегашност
и перспективна иднина.

ВИЗИЈА И МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО



Носечка задача за квалитетно реализирање на
воспитно - образовната работа:
- Осовременување и опремување на воспитно -
образовниот кадар
- Стручно усовршување на наставниот кадар
- Соработка со учениците
- Работа со ученици со посебни – образовни
потреби
- Организирање креативни работилници
- Советување и ориентација на учениците
- Тимска работа во соработка со раководната
служба и наставниците

СТРУЧНА СЛУЖБА 



УЧИЛИШТЕТО 
ВИ НУДИ 





хемиско –
технолошка струка

техничар за 
козметички и хемиски 

производи



Изведување на практична 
настава и лабораториски вежби

Неорганска и
органска
хемија –
учениците се
здобиваат со
основните
знаења и
ракување со
инвентарот и
апаратите
при анализи



Аналитичка
хемија –
учениците
индивидуално
квалитативно
и
квантитативно
ги
испитуваат
супстанците



Физичка хемија – се
вршат испитувања на
физичките својства
на испитуваната
супстанца со помош
на апарати и
инструменти (pH-
метар,
кондуктометар,
спектрофотометар,
полариметар,
колориметар и др.



Методи за хемиско -технолошко
испитување на материјалите –
се вршат целосни анализи на
суровини и готови производи, во
која ученикот го спојува своето
знаење од четиригодишното
образование.



Лабораторија за
припремање –
во која се вршат
подготовки на
раствори,
набавка на
хемикалии,
инвентар, за
секој ученик, по
сите практикуми,
за во сите
лаборатории.



Реална училишна компанија 
работилницата и дел од компанијата се финансирани од 

USAID преку SEA проектот

Една од главните цели
на овој проект е да се
овозможи активно
учество на учениците во
работата на едно
претпријатие, со што по
завршувањето на своето
образование полесно ќе
се вклучат во работата
на другите претпријатија

Производство на сушен зеленчук, овошје и билки



струка лични услуги
техничар за очна оптика



Оптичка работилница

Опрема:
- Автомат за
брусење стакло
- Диоптриметри
- Рачни
брусалици
- Бушилици за
стакло
- Режач за 
стакло
- Други апарати и
инструменти и
алат за оптичка
лабораторија



здравствена струка



....Лаборатории за фармацевтска технологија
каде учениците сами изработуваат креми,
масти, сирупи и сите останати фармацевтски
производи....



....Високо опремени лаборатории каде учениците
имаат можност практично да го сработат она
што теоретски го научиле....



Можност да ги изучувате 
најинтересните предмети:



Фармакологија 
Фармакогнозија

Фармацевтска 
технологија



Сакате да работите во 
аптека и бидете 

успешен фармацевт?



Сакате да работите во 
фармацевтска 
индустрија?





Сакате да работите во 
фармацевтско технолошки  

лаборатории?



Работа со испитување на 
квалитет и синтетизирање 

нови лекови ...

Работа со испитување на квалитет на 
лекови и пронаоѓање на нови лекови



... и  производство на лекови и    
козметички производи





- врши определување на крвни
групи за АБО системот и pH -
фактори

- зема биолошки материјал и 
врши квантитативно и
квалитативно анализирање и 
презентирање на резултатите

- врши стручно земање на крв
од вена или капиларна крв за
бараните испитувања

- стручно ракување со
лабораториските инструменти,
материјали и апарати

медицински лабораториско - санитарен техничар



- одговара на повици за итен случај со цел да
пружат ефикасна и директна нега на критично
болните и повредените и да го пренесат
пациентот до медицински објект
- остварува директен контакт со корисници на 
услуги или други лица
додека им пружа квалитетна и чувствителна 
нега
-прегледува, ги третира и ги надгледува
примателите на услуги на местото (притоа ја
намалува потребата за прием во болница), со
тоа што или ги насочува кон алтернативни
центри за нега или безбедно ги враќа на лице
место.
- оценување на различни пристапи кон
решавањето проблеми, точно и веродостојно
пренесување на информациите, со
структурирани и кохерентни аргументи.

болничар - негувател





- ВЕ ОЧЕКУВАМЕ -
Средно училиште на Град Скопје 

„Марија Кири – Склодовска”

Адреса:
булевар „Трета Македонска Бригада“ 
број 63-а - општина Аеродром, Скопје

Телефон: 
02/2403-141

E-mail: 
marijakirisklodovska@hotmail.com


