УСПЕХОТ Е НАШ ПРИОРИТЕТ
Мисија
Нашето училиште е место каде што учениците
се воспитуваат, образуваат, го поттикнуваат
личниот, емоционалниот, физичкиот и
социјалниот развој, се подготвуваат за
практична примена на вештини, умеења и
знаења и се охрабруваат за надминување на
етички, културни и јазични разлики.
Мото
Квалитетно знаење - пат кон иднината.
Визија
Нашето училиште е современа воспитно—
образовна установа, отворена кон потребите на
учениците, наставниците, родителите и
локалната заедница, препознатлива по
високите училишни достигнувања, подготвена
за континуиран развој и почитување на
демократијата во мултикултурна Македонија.
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Доказ за квалитетот и успешната работа во
нашето училиште се успесите на учениците:
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Доказ за квалитетот и успешната работа во
нашето училиште се успесите на учениците:

-освоен сребрен медал на Јуниорска
македонска математичка олимпијада
-освоени повеќе први , втори и трети места на
натпреварите по математика, физика,хемија
-освоена втора награда на државен натпревар
по географија и учество на натпревар по
тех.обр.
-освоени први, втори и трети места на
натпреварите по биологија, природни науки и
црвен крст
-освоени повеќе награди и пофалници за
учество на ликовни изложби
-изучувањето на странските јазици кај
учениците го разви натпреварувачкиот дух со
што се здобија со повеќе награди
-учество на повеќе натпревари во склоп на
часовите по ФЗО и освоени награди и
пофалници
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Современите услови за работа придонесуваат за
квалитетна настава, настава која резултира со
високи резултати на регионални и државни
натпревари,првенци на генерации,личности кои
имаат високи видици во животот и се успешни
во кариерата.Затоа нема ние да зборуваме, ќе
оставиме делата да говорат за нас.
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