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Димитар Рунтевски - професор во пензија

КОН МОНОГРAФИЈAТA
60 ГОДИНИ СРЕДНО ОБРAЗОВAНИЕ ВО
МAЛЕШЕВИЈАТА
60-годишниот јубилеј на Гимназијата „Ацо Русковски“ во Берово претставува
значаен образовен, културен и општествен настан за Мелешевијата и за Република Македонија.
Монографијата по тој повод, прави синтеза на образовно-воспитната, кадровската и пошироката општествена јавна дејност на Гимназијата во Малешевијата,
којaшто е основана неполна деценија по ослободувањето на Берово и на Пехчево. Гимназијата во Берово е четврта полна гимназија во Источна Македонија – по
гимназиите во Штип, Струмица и во Кочани.
Во учебната 1951-1952 година во Берово се отвори Неполна гимназија, а во
учебната 1953-1954 година - Полна гимназија, но под услов во наредната учебна 1954-1955 година да вработи најмалку два дипломирани професора! Првиот
беше Борче Јовановски – од отворањето на Гимназијата во 1953-1954, професор
по историја од Прилеп, а вториот бев јас – Димитар Рунтевски. Дипломирав на 16.
10. 1954 година и почнав со работа во Гимназијата, бидејќи како апсолвент, примав стипендија од Општина Берово. Другите наставници беа стручни учители,
наставници со Виша педагошка школа и студенти.
Првата генерација ученици матурира во 1957 година. Потоа, поради потребите за развој на општеството и подем на стопанството, се отвораа стручни паралелки: економски, педагошки, дрво-преработувачки, хемиско-технолошки, електро-технички, текстилни и угостителско-туристички.
Монографијата по повод 60-годишниот јубилеј на својата успешна и плодна
работа, покажува дека Гимназијата брзо се екипирала со соодветен стручен кадар по сите наставни предмети – главно со професори кои претходно ја завршиле Гимназијата во Берово, така што нашата гимназија стана една од кадровски
добро стабилизираните средни училишта во Република Македонија. И нешто повеќе: и во новоотворените гимназии и стручни училишта во Источна Македонија
и пошироко, имаше и има професори кои завршиле во Беровската гимназија!
Посебна вредност за Гимназијата претставува фактот дека некои од нејзините
наставници подоцна магистрирале, докторирале и станале универзитетски професори, и дека 24 нејзини ученици докторирале и денес се професори на факул3
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тетите во Р. Македонија и на универзитети во светот: Сиднеј - Австралија, Париз
- Франција, Хаг -Холандија итн.
Важно достоинство на Гимназијата, апострофирано и во Монографијата, е
што, покрај редовната настава, нагласено внимание во изминатите шест децении
се обраќало на воннаставните и вонучилишните активности на учениците по сите
предмети, а последните години и на проектите и проектните активности, што
значи и на тимското работење.
Учеството на регионални, државни и на меѓународни натпревари и многубројните награди и признанија што, притоа, се освоени, најдобро го потврдуваат високиот рејтинг на Гимназијата, што придонесува за плодната соработка со повеќе
гимназии во Република Македонија, Република Бугарија и во Република Србија.
Јубилејот 60 години на Гимнзијата „Ацо Русковски“ во Берово и Монографијата за тој јубилеј, за сите нас – нејзините професори, за сите ученици, за родителите и за граѓаните на општините Берово и Пехчево, па и пошироко, се чест,
задоволство и гордост, а одбележувањето – заслужува честитки, пофалби.

Сл. 1 Излет на наставници 1955 година
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„Образованието е најмоќното оружје,
кое можете да го употребите за да го смените светот“

ВОВЕД
Повод за објавување на Монографијата е 60 години образование во Малешевијата, 60 години воспитно –образовна дејност во ОСУ„Ацо Русковски“-Берово.
Почнувајќи како Неполна гимназија од далечната 1951 година, а од 1953 година
како Полна гимназија, овој средношколски центар претставува извор на квалитетен кадар докажан во секој сегмент од општествената дејност. Затоа ова училиште со кадарот што бил во него, заслужува да биде овековечено во еден траен
документ каков што е оваа Монографија.
Монографијата нема да може да ги опфати сите документи и сведоштва за
отворањето на Училиштето како и достигнувањата во текот на своето опстојување. Но, сепак, ќе биде слика на активноста и дострелите на вработените и на
учениците, кои денес се стручнаци, научници, доктори на наука, значаен фактор
во општествениот и културниот живот во Општината, во Република Македонија и
пошироко.
За Монографијата е користен материјалот што е на располагање во ОСУ „Ацо
Русковски“- Берово, на Општина Берово, како и сведоштва на повеќе директори,
професори, ученици и граѓани кои се издигнуваат високо во општеството како
резултат од дејноста на ова училиште.

Сл. 2 ОСУ „Ацо Русковски“ Берово
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На 24 септември 1925 година во сиромашно
семејство на Томо и Велика Русковска се родило нивното прво дете, русокосото момче со
кафеави очи - Ацо Александар Русковски.
Детството на Ацо поминува во сиромаштија без мајчинска љубов зашто само на три
години ќе остане сираче. Првите години од
неговиот живот ги поминува во родното место - под пазувите на планината Огражден.
Со помош на неговите другари и неговиот
татко, ќе се описмени уште пред да тргне на
училиште. Неговиот бистар ум ќе го забележи
неговиот учител и по негова сугестија татко
му го испраќа на школување во Штип. Уште на
приемниот испит сиромашното момче со селска облека ќе ги воодушеви професорите од
Сл. 3 Ацо (Александар) Русковски
Гимназијата во Штип. Во учебната 1937/1938
(24. 9. 1925 – 27. 3. 1947)
година станува редовен ученик во први клас,
а по четири години завршува полуматура со
одличен успех. За време на школувањето ја согледува класната диференцијација
и кај него се создава омраза кон сето она што ја повредува и поробува човековата личност. Им помагал на своите другари и ја почитувал девизата - „Успехот на
моите другари е и мој успех“.
Во 1940/1941 година Ацо ја завршил Гимназијата во Штип со одличен успех,
но поради сиромаштијата е принуден да го напушти школувањето во Штип и да
го продолжи во новоотворената гимназија во Берово. Така во учебната 1941/1942
година во Берово завршил петти клас гимназија со одличен успех. Тогаш ги живее најтешките години од својот живот: често гладувал, морал да пешачи до Двориште и назад, организирал и изведувал револуционерна дејност.
Ацо го продолжува своето образование во шести клас во Гимназијата –
Струмица, каде што бил вклучен во гимназискиот актив на СКОЈ. Учествувал во сите акции што ги спроведувала КПЈ како: демонстрации, собирање
оружје, подготвување илегалци за излегување во партизани... Во 1943 година
е примен во СКОЈ и за кратко време станува еден од најнапредните скоевци
во Струмица.
Поради војната, во 1944 година сите училишта во Источна Македонија се затворени и Ацо го прекинува школувањето, ја напушта Струмица и се враќа во родното Двориште. Овде во мај 1944 година го формира првиот Народно-ослободителен одбор чиј секретар е токму тој. Во септември 1944 година Ацо е примен за
6
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член на КПМ, но не заборава дека не го оформил своето средно образование.
Така во летото 1945 година за неполни два месеца вонредно го завршува осмиот
клас гимназија и голема матура со најдобар успех меѓу сите ученици!
Гладот, сиромаштијата, школувањето, напорната работа во НОВ ќе го исцрпат
неговиот организам, и, се разболува од тогаш неизлечливата болест – туберкулозата. Испратен е на лекување во Охрид, но неговиот немирен дух и темпераментот не му дозволуваат да ги почитува советите на лекарите. И овде неуморно
работи како предавач на Младинската и Партиската школа во Охрид. Состојбата
му се влошува и е испратен на лекување во Битола, но и покрај сите настојувања
на лекарите да се спаси животот на Ацо, на 27. 3. 1947 година подмолната болест
става крај на неговиот млад живот. Посмртните останки од Битола се пренесени
во неговото родно место с. Двориште.
Животниот пат на Ацо Русковски останува вечен патоказ на нашите млади генерации. Тој е пример како човекот несебично ја поврзува својата личност со
многубројните битки на работничката класа. Две училишта во нашата општина
го носат неговото име: Основното училиште во село Двориште и Општинското
средно училиште во Берово.
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КРАТОК ИСТОРИЈАТ ЗА ПОСТАНОКОТ
И ФОРМИРАЊЕТО НА ГИМНАЗИЈАТА
„АЦО РУСКОВСКИ“ - БЕРОВО
ПРВА ФАЗА ОД РАЗВОЈОТ

Сл. 4 Стара гимназија

Почетоците на средното образование во Берово датираат од учебната
1951/1952 година кога како Неполна гимназија „Страшо Пинџур“ отпочнала редовната воспитно –образовната работа на 15 септември 1951 година.
Глигор Брашнарски е назначен за прв директор на Училиштето (роден е 1923
година во с. Владимирово).
На 8. 12. 1951 година дотогашниот директор Брашнарски е сменет и на негово
место е поставен Бубевски Стојан кој останал на оваа функција се до учебната
1952/1953 година. На негово место повторно бил назначен Брашнарски Глигор и
тоа од 1. 7 1953 година.
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Советот за просвета на НРМ на заседанието од 7. 9. 1953 година донел Решение - со акт бр. 5138 од 8. 9. 1953 година со кое Неполната гимназија треба да
прерасне во Полна - со тоа што таа учебна година се отвора само петти клас.
Со Решение бр. 10913 од 29. 9. 1956 година, Околискиот одбор Штип, а по
препорака на Републичкиот совет за просвета – Скопје, Гимназијата се укинува,
а постапно се отвора Економско училиште. По смртта на Моша Пијаде на 16. 3.
1957 година, Наставничкиот совет и Школскиот одбор предложиле училиштето
да го добие името Моша Пијаде.

Сл. 5 Спортски натпревари на патронат
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Проф. д-р Атанас Николовски

Сеќавања за почетоците на работењето на Гимназијата
Конституирањето на Полната гимназија во Берово на 8. 9. 1953 година значеше одговор на реалните општествени потреби и потврдување на созреаните потенцијали за сестран образовно-културен и стопански подем кон повисоки достигнувања во целокупното живеење на Малешевијата и на поширокиот регион.
Овој за Малешевијата крупен просветно-цивилизациски чин на тогаш младото
македонско општество, граѓаните го поздравија сесрдно-како остварена дамнешна желба на повеќе генерации. Највоодушевени беа, разбирливо, младите
малешевци, бидејќи новата образовна установа претставуваше блиска можност
за оживотворувањето на нивните лични визии и идеали, и на општиот перспективен развиток на малешевскиот крај.
Имав ретка привилегија да се најдам во вистинското време – на вистинското
место! Тукушто се бев вратил од воената обврска и на мое големо задоволство,
без чекање, бев примен за наставник по македонски јазик во Основното училиште
„Дедо Иљо Малешевски“ Берово. Работата ја започнав со ентузијазам-искрено
горд што се вратив како наставник во училиштето во кое пред 7 (седум) години го
завршив осмото одделение! Мојата дејност на млад „преподавател“ по македонски јазик со учениците и активист со младината во Берово, беа забележани и кај
родителите, и кај граѓаните, и кај раководните структури во просветата, културата и во општествено-политичкиот амбиент.
И денес не ми е познато кој општински, околиски, областен или републички
просветен орган или образовна институција беше иницијатор да се најдам среде
составот на првиот Наставнички совет на новоотворената: Полна гимназија во
Берово. Веста ја примив психички воопшто неподготвен- со мешање на притаен
страв и воздржан оптимизам. Бев свесен за својата младост и одговорноста на
наставникот по стожерниот предмет – македонски јазик и литература на ученици
средношколци во една тукушто основана установа – од која многу се очекува!
Првиот контакт ми беше со директорот Глигор Брашнарски. Лично не го познавав, но бев слушнал позитивни подробности за него – како успешен наставник по
македонски јазик и училиштен директор во Пехчево. Разговорот беше краток, но
мошне содржаен и конструктивен. Уште ми одѕвонуваат неговите прецизни и категорични пораки: „Ставени сме пред задача довербата на нашата Полна гимназија
не само да ја оправдаме пред малешевци – кои толку силно и самоуверено ја докажуваа нејзината неминовност, туку, со залагање и резултати, да ги издржиме и
споредбите со постарите, гимназиите од кои ќе учиме – во Струмица, Штип, Кочани,
и да го изградиме највисокото училиште во историјата на Малешевијата – достојно
на малешевските духовни традиции и на малешевската љубов кон учењето!“.
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На воведната седница на Наставничкиот совет, директорот Глигор Брашнарски ги апострофираше основните принципиелни тези на работењето во Гимназијата:
1. Максимална сериозност, колегијалност, соработка и меѓусебна помош во
стабилизацијата на наставата со постојните кадровски, просторни и други услови,
2. Слобода на различните мислења, предлози и иницијативи до изгласувањето
на мнозинскиот став, којшто безусловно ќе го уважуваме,
3. Несогласувањата по конкретни професионални, стручни и службени прашања од доменот на Гимназијата, не смеат да влијаат врз нашите односи надвор
од установата.
4. Секој наставник е одговорен за опсегот на неговиот предмет во Гимназијата
и надвор од неа,
Потоа Директорот информираше за состојбата на расположивиот наставен
кадар, за запишаните 208 ученика, распределени во пет паралелки – со нивни
раководители. Ги прочита и носителите на одделните наставни предмети: Ковачовски Страхил, Кацарски Мико, Поп Ѓорѓиев Ѓорѓи, Пехчевска Спаска, Влашки
Стојан, Бубевски Стојан, Николовски Атанас, Јовановски Борче, Илински Алексеј,
Габерски Методи...
Она што мене ме импресионираше на овој Совет, беше еднодушноста, полетот и силната мотивираност кај сите учесници целосно да се посветат на обврските што произлегуваат од вработеноста во Гимназијата. Натамошниот тек на
случувањата ми откриваше стручни и морални вредности кај колегите и посебно кај Директорот, што ниту на памет не ми паѓале! Наставничкиот совет функционираше речиси беспрекорно демократски и хармонизирано со изгласаните
ставови и заклучоци. Постепено мотивираноста и посветеноста на работата добиваа нови појавни димензии: следење на адаптабилниот процес кај учениците
во новата средина, постојаната информираност на класните раководители и на
Директорот за збиднувањата во наставата и успехот на уцениците, организираното неформално стручно усовршување на Наставничкиот совет во рамките на
Гимназијата, индивидуалното напредување на наставниците на вишите школи и
на факултетите итн.
Важна сфера на просветно-културното и спортско-забавното дејствување
беше релацијата: Гимназијата - непосредната средина и пошироката општествена заедница, бидејќи имаше ученици и од пехчевскиот, од пијанечкиот и од
струмичкиот крај.
Двигател и инспиратор на квалитетната и активистичка клима меѓу вработените во Гимназијата, вистински раководител, којшто ја разбира својата улога на
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координатор, насочувач поддржувач на иновативни приоди кон збогатувањето
на постојната сегашност и творец на развојната иднина на Гимназијата, беше директорот Глигор Брашнарски. Мој впечаток тогаш беше дека тој отскокнува со
своето организациско, професионално и стимулативно искуство, кое ја надминуваше локалната средина. Умееше секому од наставниците да му додели задачи
што соодвествуваа на неговиот капацитет и наклоност, поради што секој беше
субјективно задоволен дека има свој личен прилог во колективот! Практикуваше
индивидуални, паровни, групни и екипни договарања за изведбата на специфични програми – во прв ред пред масовни настапи од учениците на родителски
средби, манифестации, митинзи, прослави. Умееше внимателно и концентрирано да слуша, трезвено да ги вреднува идеите и аргументите, и никогаш да не се
вжештвува и да донесува избрзани и присилни одлуки – од стојалиште на претпоставен. Со многу такт се однесуваше и кон мене, и јавно ги поддржуваше некои од
моите скромни иницијативи. На пример: за моето учество на Основачкото собрание на друштвото за македонски јазик и литература (сега Сојуз на друштвата...),
за основање Актив на наставниците по македонски јазик и литература во Берово
(за Малешевијата) – во составот на Друштвото..., за претплата на списанието „Литературен збор“, за наградување на најдобриот ученик од страна на предметниот
наставник, а на ученикот на годината – од страна на директорот итн. (На Јубилејната средба по повод 50-те изминати години од првата генерација матуранти,
најдобриот ученик по македонски јазик и литература во тогашниот први клас –
Методи Пилатски (сега Смиленски), на свечениот ручек на Браната, ги потсети
своите соученици дека подарената книга од наставникот Атанас Николовски ја
чува како реликвија!). Одобрен ми беше и предлогот за одржување на средби со
учениците при гостувања во градот на писатели, професори, режисери, актери,
научници и функционери во Берово (Такви разговори, во присуство на Директорот – како домаќин, одржаа, на пример: проф. Васил Иљоски, писателот Венко
Марковски и др.).
Затоа и по 60-те изминати години, припадноста кон оваа динамична образовна институција со континуиран раст не спласнува. Напротив, зрачи уште посилно
и посветло, зашто некогашните мои почетоци денес ги развиваат уште покреативни наставници – професори по македонски јазик и литература – мои студенти.
И затоа сум му благодарен на директорот Ефтим Гашчеовски за поканата – да
бидам еден од учесниците – гости – во одбележувањето на големиот малешевски
јубилеј – 60 години средно образование со соодветна Монографија.
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ВТОРА ФАЗА ОД РАЗВОЈОТ
На 4. 9. 1961 година, Народниот одбор на Општината Берово, донел Решение:
Економското училиште да се припои кон Гимназијата и да продолжи да работи
како едно училиште под името Гимназија „Ацо Русковски“.
Истиот ден е донесено Решение при Гимназијата да се отворат и 2 педагошки
паралелки. За директор на новоформираното училиште со три насоки е назначен досегашниот директор Брашнарски Глигор.
Во учебната 1962/63 година не се запишувани ученици во прва година во економска струка, а од 1963/64 година педагошките паралелки се преорентирани во
гимназиски.
Наставничкиот совет на 12. 3 1964 година донел Одлука за патронен празник
на Училиштето да се земе 24 септември, роденденот на Ацо Русковски.

Сл. 6 Приредба на патронат

Од 1. 1 1966 година, по претходно поднесена молба од Брашнарски Глигор
за ослободување од должноста директор, за ВД директор е назначен Готовски
Михаил, кој работи како директор до 1974 година.
Со решение бр. 09-588/1 од 16. 10. 1978 година, Републичкиот секретар за
наука и образование и Комисијата за верификација е одобрено отворање на текстилна струка - со занимање ткајач, и дрвопреработувачка струка - со занимање
столар- со тригодишно образование.
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Со решение бр11-101/1 од 18. 4. 1985 година Републичкиот комитет за образование и наука ги верифицира занимањата инсталатер и електромеханичар од
електротехничката струка со трет степен на образование, а од културолошката
струка помошен стручен работник за библиотекарско-архивско-музејска дејност.
Од 28. 05. 1986 година е донесено решение бр. 09-809/1 и е воведено занимањето електротехничар за јака струја од четврт степен на стручна подготовка
во електротехничката струка.
Гимназиското образование (општо и природноматематичко) повторно е верификувано со Решение бр. 11-2130/3 од 24. 5. 1996 година. Со истото Решение е
верификуван и образовниот профил конфекционер од текстилната струка - со
тригодишно траење.
Министерството за образование и наука (МОН) со Решение бр. 09-2473/1 од
15. 5. 2004 година, го верифицира гимназиското образование во согласност со
Наставниот план и програмата за општествено-хуманистичкото подрачје, природно-математичкото подрачје и јазично – уметничкото подрачје.
На 1. 6. 2005 година МОН донесува Решение бр. 09-3196/1 за верификација на
образовниот профил текстилен конфекциски техничар со четиригодишно траење во текстилната струка, и образовниот профил производител на примарни
производи од дрво со тригодишно траење на образованието од дрвопреработувачката струка.
На 16. 5. 2006 година МОН донесува Решение бр. 11-2471/2 за верификација
на образовен профил конфекциски техничар со четиригодишно траење на образованието од текстилно-кожарската струка.
Хронолошки гледано, функцијата директор ја имале:
Бошначки Јован - од 1974 до 1982 година.
Зографска Вера - од 1982 до 1987 година (јануари).
Рајковски Миле - од февруари1987 до септември 1987 година.
Распашковски Методи - од септември 1987 до април 1994 година.
Илиевски Здравко - од април 1994 до 1. 7. 1996 година.
Нешкевска Славка - од јули 1996 до 1. 3. 1999 година.
Нешовски Љупчо - од 1. 3 1999 година до 1. 11. 1999година.
Чочовски Војо - од 1. 11. 1999 година до 7. 3. 2003 година.
Суџуковиќ Стево - од 8. 3. 2003 година до 25. 12. 2006 година.
Гашчеовски Ефтим - од 26. 12. 2006 година – актуелен Директор

14

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
0
6години ВО MАЛЕШЕВИЈАТА

Глигор Димитар Брашнарски 15. 9. 1923 – 23.
6. 2008 роден е во с. Владимирово (познато како
село на учени луѓе), Општина Берово, во семејство
кое се занимавало со земјоделие и воденичарство
по кое го добиле презимето Брашнарски.
Основното образование го започнува во с.
Владимирово и како ученик покажува посебен
интерес кон учењето и пишувањето, што било забележано од првенците во селото, а посебно од
неговиот учител кој побарал родителите да го
испратат на понатамошно школување во поголемо училиште, и предложил Глигор да продолжи
со школувањето во Велес. Како добар ученик, добива државна стипендија со што го продолжува
школувањето во гимназијата во Горни Милановац
Сл. 7 Глигор Брашнарски
- Србија. Го завршува средното образование и се
враќа во селото, каде што го затекнува почетокот
на Втората светска војна. Учесник е во НОБ.
По Војната работи во Месните одбори и вонредно ги завршува студиите по
Македонски јазик и книжевност.
По ослободувањето учителствува во Ресен до 1948 година. Се враќа во Малешевијата и работи како учител во Пехчево, с. Робово и во Берово. Активно се
вклучува во активностите за отворање гимназија во Берово, со чие што отварање
е назначен за директор - на истата на 15. 9. 1951 година.
За време на неговото работење како директор успешно се справува со сите
почетни тешкотии во работата, од кои најголеми биле кадровските и просторните услови, што ги решава со ангажирање на професори од Берово и други места,
со студенти кои се на крајот од студиите, а во одреден период и самиот држел
настава по македонски јазик и литература и по латински јазик.
Совладувајќи ги проблемите создава респектабилно средно училиште познато во нашата Република и надвор од неа. Целосно е посветен на учениците - нивните проблеми и потреби, овозможувајќи формирање на секции и воннаставни
активности по сите предмети, не занемарувајќи ги пред се училишните обврски,
во кои средношколците ги задоволуваат своите потреби и интереси, ги прошируваа своите знаења и афинитети. Гимназијата ја поставува како извор на таленти
од разни сфери на животот и работата, а во исто време како носител на културно - забавниот и спортскиот живот во градот и во селата во Општината. Така се
формирани: Драмската, Рецитаторската, Музичката, Спортската и други секции,
кои што се активни учесници во сите збиднувања во Општината. Тоа го успева низ
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несебична соработка со сите предметни наставници и професори. Издејствува изградба на спортски терени во кругот на Гимназијата, што ги користат учениците
и сите заинтересирани од Општината.
Посебно внимание посветува и на постарите лица: за кои се отворени вечерни
училишта со цел: дооформување на средното образование со што многу од нив
покасно се носители на развојот во Малешевијата.
По отворањето на меѓуопштинскиот Завод за школство на (Берово, Кочани,
Виница и Делчево) тој е поставен за директор и успешно работи се до пензионирањето.
Во текот на работата е активен учесник во политичкиот и општествен живот
на Општината: пратеник во Републичкото собрание, член на повеќе одбори на
Републичко ниво за образованието, Командант на територијалната одбрана на
Општина Берово и претседател на Борците од НОБ за Малешево за што има добиено повеќе дипломи и признанија.
Иницијатор е и организатор за формирањето на женскиот ракометен клуб
„Малеш“ и како негов претседател постигнува голем успех, играјќи во Втора југословенска лига. Во два мандата е претседател на Ракометниот сојуз на Р. Македонија.
И како пензионер е активен и во оваа организација е и нејзин Претседател.

Бубевски Стојан роден на 11. 4. 1927 година во
Берово. Основно образование завршува во Берово, гимназија во Благоевград - Р Бугарија. По завршувањето на гимназијата е распореден за учител
во Кратово, а потоа во Богданци и во Валандово.
По завршувањето на Вишата педагошка школа група Математика и физика во Скопје работи како
наставник во Гимназијата во Берово, а на 8.12.1951
година е назначен за Директор на Гимназијата во
Берово се до 1953 година.
По отворањето на Полната гимназија – назначен е за директор на Осноното училиште „Дедо
Иљо Малешевски“ во Берово. - до 1975 година.
Во 1975 година е назначен за Секретар на ОСИЗ
Сл. 8 Стојан Бубевски
за образование на Општина Берово. Од 1983 година до пензионирањето работи како секретар
на Одделението за Народна одбрана во Берово. Починува во 1988 година.
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Готовски Михаил е роден во с. Будинарци - на
21. 11. 1925 година. Основното образование го започнува во родното село каде што завршува четврто одделение, а осмо одделение во Штип каде
продолжува и со гимназиско образование. Во
1943 година заминува во партизани. По Војната
заминува за Трогир - на Вишата офицерска школа
за морнарица. По 5 месеци ја напушта офицерската школа и се враќа во родното село. Во 1947 година почнува да работи како учител во Основното
училиште во Берово и предава географија, македонски јазик и физичко воспитување. Во 1952 година завршува тримесечен учителски курс во Скопје и во учебната 1952-1953 година работи како
учител во Делчево. Во учебната 1954 - 1955 година
започнува со студии по географија и за време на
Сл. 9 Михаил Готовски
студирањето од 1956 - 1957 година работи и како
наставник по географија во Гимназијата во Берово до 1966 година.
На 1. 1. 1966 година е назначен за директор на Гимназијата и на таа должност
останува до 1. 11. 1974 година. Во пензија заминува 1984 година како секретар на
ОК на ССРН на Република Македонија.
Во текот на својот работен век се стекнува со повеќе одликувања: медал на трудот,
Орден на трудот со златен венец и Плакета на заслужен граѓанин на Општина Берово.

Бошначки Илија Иван е роден на 14. 7. 1932 година во с. Владимирово. Основно образование завршува во с. Владимирово и Берово, Гимназија во
Струмица во 1952 година, Виша педагошка школа
- група Македонски јазик со српско – хрватски јазик во Скопје - 1956 година, а 1958 година на Филозофскиот факултет во Скоје дипломира на Историја на книжевностите на народите на ФНРЈ, а
во 1980 година дипломира и на Првниот факултет
во Скопје.

Сл. 10 Иван Бошначки

Од 1. 9. 1953 година до 1. 9. 1966 година работи
како наставник по македонски јазик и физика во
Основното училиште – с. Драмче. Од 1. 9. 1966 година до 31. 10. 1974 година работи како наставник
по македонски јазик, психологија, логика и латин17

ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
„АЦО РУСКОВСКИ“ - Берово

ски јазик. Од 1. 11. 1974 година до 1. 11. 1982 година е Директор на Гимназијата
„Ацо Русковски“ Берово. Од 1. 11. 1982 година до 31. 12. 1990 година работи како
Општински општествен правобранител на самоуправувањето во Општина Берово. Од 10. 1. 1991 година до 12. 11. 1993 година ја врши функцијата претседател
на Собранието на Општина Берово. Од 13. 11. 1993 година е во пензија - со полни
40 години работен стаж.
Во текот на редовната работа извршува и повеќе функции за кое има добиено
повеќе дипломи и признанија: Орден на трудот со сребрен венец од Претседателот на СФРЈ во 1966 година, Награда „Борис Кидрич“, Сребрена плакета - 1981
година, Воспоставува соработка и збратимување со Средната школа од Општина
Брус - Р. Србија 1975 година.

Вера Зографска - Готовска е родена 1934 година во Берово, во занаетчиско семејство од татко
Панте и мајка Анетка со сестрите Славка, Виолета,
Деспина и братот Делче. Основно училиште завршува во Берово, гимназија во Штип, а филозофски
факултет - во Скопје. Целиот работен век е професор по македонски јазик и литература во Средното
училиште во Берово. Покрај воспитно-образовната дејност активно работи во културно-просветниот и општествено политичкиот живот. Била одборник во Општината, член во Претседателството и
Советот на Сојузот на Синдикати на Р. Македонија,
претседател на Општинскиот Сојуз на Синдикати,
претседател на АФЖ-КОАЖ, делегат во Републичката заедница за средно образование и делегат во
Соборот за образование и наука при собранието
Сл. 11 Вера ЗографскаГотовска
на СРМ. Има повеќе признанија, пофалници, благодарници, дипломи и плакети, Орден на трудот
со златен венец, Орден на трудот со сребрен венец.
Директор е на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово од септември, 1982 до јануари
1987 година.
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Рајковски Михаило е роден на 18. 9. 1927 година во Берово. Основно образование завршува во
Берово, средно во Штип, а Филозофски факултет
- група Историја - во Скопје.
Од 1944 година работи како учител во с. Владимирово. Од 1947-1948 година со декрет на Владата на
РМ работи како учител во Неврокоп - НР Бугарија. Од
1954 година работи како професор по Историја во
Гимназијата во Берово. Од 1970-1973 година е секретар на Општински Комитет на Сојузот на Комунисти
на Македонија во Берово. Од февруари1987 до септември 1987 година е ВД директор на Гимназијата.
Бил општествено политички и спортски работник. Две години активно играл фудбал за ФК „МаСл. 12 Михаило Рајковски
леш“ Берово. Добива звање Истакнат педагошки работник. Добитник е на: Спомен плакета од Сојузот
на социјалистичката младина на Македонија, Орден за воени заслуги со сребрени
мачеви од претседателот на СФРЈ, Орден на трудот со сребрен венец од претседателот на СФРЈ, Општинска плакета „23 Август“ од Општина Берово, Благодарница
како учител во учебната 1944-1945 година од Министерството за просвета на Р Македонија и спомен плакета од ССММ.

Сл. 13 Методи Распашковски

Распашковски Методи роден на 15. 6. 1939 година во с. Владимирово. Основно образование
завршува во с. Владимирово, а средно во Гимназијата „Ацо Русковски“ - Берово. Прво работи како
учител во с. Нивичино - Струмичко. Во 1960 година
се запишува на ПМФ група Математика во Скопје и
дипломира 1965 година. Од 1. 9. 1965 година работи како професор по математика во Виница и Делчево. Од 1. 9. 1967 година професор во Гимназијата „Ацо Русковски“ - Берово. Од 1. 9. 1987 година
до 30. 4. 1994 година е Директор на ЦСО „Ацо Русковски“ - Берово. Од 1994 година до 1999 е раководител на Подрачната единица за образование
на Општина Берово. Во 1999 година се враќа за
професор по математика во ОСУ „Ацо Русковски“
до 2004 година и си заминува во пензија.

Во текот на работата се стекнува со повеќе награди, признанија и дипломи. Како
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професор по математика со успехот на учениците и резултатите од натпреварите се
стекнува со звањето Истакнат педагошки работник. Бил претседател на Работнички
совет на Училиштето. Посебно Републичко признание за активно учество во акциите
за пошумување. Медал со Сребрен венец добил од претседателот на СФРЈ.

Здравко Илиевски е роден 1935 година во с.
Тработивиште, Општина Делчево. Основно училиште завршил во Делчево, а потоа се запишува во
Учителска школа „Гоце Делчев“ во Штип, каде што
и матурира во 1954 година. Одреден период е учител во родното место. Се запишува и дипломира на
Вишата педагошка школа во Скопје. Како вонреден
студент дипломира на Природно - математичкиот
факултет - група географија. Истовремено се вработува во Работничкиот универзитет во Скопје и
од 1963 до 1965 година работи во Вечерната школа за образование на возрасни. Од 1965 година до
пензионирањето работи како професор по географија, социологија и марксизам и самоуправување
во Гимназијата „Ацо Русковски“ во Берово, при што
има постигнато значајни резултати и освоено голем
Сл. 14 Здравко Илиевски
број награди и признанија како ментор на ученици:
два златни медала на републички натпревари по географија - во организација на
Народна техника на Македонија и два златни медала на сојузен натпревар во Нови
Сад - по географија и астрономија. Добитник е на
признанието истакнат педагошки работник. Се
пензионира во 1998 година.

Нешкевска Славка е родена во 1943 година во
Берово. Завршила Учителска школа и Филозофски
факултет - група Педагогија во Скопје. Вработена
е 1967 година во ЦСО „Ацо Русковски“ - Берово
како професор по Филозофската група предмети (психологија, логика, марксизам и самоуправување). Директор на Училиштето е од јули 1996 до
1. 3. 1999 година. До крајот на работниот век работи како училиштен педагог.
Во 2005 година заминува во пензија.
Сл. 15 Славка Нешкевска
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Љупчо Нешовски е роден на 18. 10. 1953 година
во Берово. Основно училиште завршува во ООУ
„Дедо Иљо Малешевски“ - Берово, Средна школа
за физичка култура во „Методи Митевски Брицо“ во
Скопје, Факултет за физичка култура во Белград,
1984 година. Вработен е од 1. 9. 1995 година за
професор по предметот Спорт и спортски активности. Бил претседател на Училишниот одбор,
претседател на Здружението за спорт и спортски
активности за Општина Берово. Има повеќе признанија и дипломи од натпревари по Спорт и спортски активности. На функција ВД Директор е од
1.3.1999 година до 1. 11. 1999 година. Продолжува
со настава по спорт и спортски активности во ОСУ
„Ацо Русковски“ - Берово.
Сл. 16 Љупчо Нешовски

Чочовски Војо е роден на 7. 6. 1955 година во
Берово. Основно образование завршува во ООУ
„Дедо Иљо Малешевски“ – Берово, средно во Гимназијата „Ацо Русковски“ – Берово, Шумарски факултет дрво - преработувачка насока во Скопје.
На 15. 3. 1986 година се вработува во ДСУ „Ацо
Русковски“ - Берово како професор по стручни
предмети во паралелката од Дрво-преработувачка насока. По укинувањето на дрво-преработувачката насока, работи како домаќин во Училиштето.
Од 1. 11. 1999 година до 7. 3. 2003 година е директор на ЦСО „Ацо Русковски“ - Берово. Моментално е благајник во Училиштето.
Сл. 17 Војо Чочовски
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Сл. 18 Стево Суџуковиќ

Стево Суџуковиќ е роден на 25. 3. 1960 година
во Берово. Основно и средно образование завршува во Берово. Филозофски факултет – ННСГ за
Општонародна одбрана - во Скопје - завршува во
1983 година. Се вработува на 1. 3. 1984 година во
Општинскиот штаб за територјална одбрана – Берово, а од 1. 2. 1987 година е професор по одбрана и заштита во Центарот за средно образование
„Ацо Русковски“ – Берово, во кој и бил претседател на Работнички совет и претседател на Училишниот одбор. Поставен е за ВД директор на Државното средно училиште на 8. 3. 2003 година, а
потоа и избран за директор и функцијата ја извршува до 25. 12. 2006 година. Моментално работи
во ОСУ „Ацо Русковски“ на работно место Референт за ученички прашања.

Гашчеовски Петар Ефтим е роден на 7. 12. 1949
година во с. Смојмирово. Основно училиште има завршено во с. Смојмирово и Берово, средно во Берово - во 1968 година, а во 1971 година дипломирал на
Педагошката академија - група ОТО – VI степен. Во
1982 година на ЦМТН при Машинскиот факултет се
здобива со VII степен на група ПТО, а во 1992 година на ПМФ завршува Информатика - наставна насока – VII степен. Од 1971 до 1982 година работи како
наставник по Техничко образование во ОУ „Гоце
Делчев“ во с. Митрашинци. Од 1982 година својата
професионална кариера ја продолжува во Гимназијата „Ацо Русковски“ во Берово - најпрвин како
професор по Производно техничко образование,
а од 1989 година како професор по Информатика.
Сл. 19 Ефтим Гашчеовски

За време на работењето во Училиштето бил
претседател на Работничкиот совет, претседател на Синдикалната организација, претседател на Здружението на просветни работници за Општина Берово,
делегат во Републичката заедница за средно образование на Р. Македонија,
претседател на Народна Техника, претседател на Совет за безбедност на сообраќајот, претседател на Комисија за полагање на возачки испит. Има добиено
повеќе признанија, дипломи и благодарници.
Од 26. 12. 2006 година е директор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово.
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ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО
Адреса на училиштето: ул. „Даме Груев“ бб. Берово.
тел. 033 471 074, факс 033 471 468
e-mail: acoruskovski@freemail.com.mk; aruskovski@yahoo.com
Општинското средно училиште „Ацо Русковски“ се наоѓа во градот Берово,
лоцирано на самиот влез покрај стадионот на ФК „Малеш“ во урбанизираниот
дел на градот, во непосредна близина на неколку индустриски објекти. Во училиштето учат ученици од општините Берово и Пехчево. Дисперзираните паралелки во Пехчево наставата ја реализираат во зградата на ООУ „Ванчо Китанов“.

УЧИЛИШТЕТО ДЕНЕС
Нашето училиште е со традиција, отворено за нови идеи кои го поттикнуваат
индивидуалниот развој, креативноста на учениците и повисоките интелектуални
способности и нуди образование кое ќе одговори на животните предизвици.

Сл. 20 Училиштето ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово
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Училиштето „Ацо Русковски“ денес е современа воспитно образовна установа
преку која општеството ја спроведува својата образовно – воспитна дејност. Во неа
се пренесуваат знаењата, вештините и вредностите од една на друга генерација.
(На 1. 9. 1998 година е пуштен во употреба новиот училиштен објект и откриена спомен - плоча во знак на благодарност кон Јапонската влада, која го опреми
Училиштето со нов мебел).

Сл. 21 Откривање на спомен плоча на 1. 9. 1998 година

Сл. 22 Свечено отварање на Училиштето на 1. 9. 1998 година
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Воспитно-образовниот процес се реализира следејќи ги современите текови
во општеството: создавање вредности на знаења, откривање на потенцијалите
и тежнеење на нивно надминување. За таа цел во Училиштето функционираат:
гимназиско образование и средно стручно образование -: текстилно-кожарска и
туристичко- угостителска струка.
Во гимназиското образование се застапени две подрачја:
- општествено-хуманистичкото подрачје (комбинација А и Б)
- природно- математичкото подрачје. (комбинација А и Б)
Во стручното образование се застапени две струки:
1. Текстилно - кожарската струка: - Конфекциски техничар (четврти степен).
2. Угостителско – туристичката струка: - Хотелско - туристички техничар (четврти степен).
Образовните профили се верифицирани со акт на Министерството за образование и наука на Република Македонија.

УСЛОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА
Просторни услови
Училиштето е сместено во нова училишна зграда пуштена во употреба во 1998
година, со вкупна корисна површина од 3600 м2.
Располага со 20 кабинети, 2 работилници, 5 канцеларии за раководниот и
стручниот кадар, 1 наставничка канцеларија и 1 библиотека.
Училиштето располага и со спортска сала, која е пуштена во употреба во април 2009 година и истата е донација од Агенцијата за млади и спорт при Република Македонија.
Просториите во училишната зграда одговараат на педагошките стандарди за
изведување на современа кабинетска настава и за реализација на предвидените
активности според плановите и програмите.
За изведување на наставата во дисперзираните паралелки во Пехчево се користат постојните кабинети во просториите на ООУ „Ванчо Китанов“.
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Сл. 23 Свечено отварање на Спортската сала на 4. 4. 2009 година

Сл. 24 Свечено отварање на Спортската сала на 4. 4. 2009 година
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Сл. 25 Кабинет за настава

Сл. 26 Кабинет по Ликовна уметност
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Сл. 27 Работилница за Практична настава

Сл. 28 Кабинет за Текстилни предмети
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Сл. 29 Библиотека

Сл. 30 Читална во Библиотеката
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Сл. 31 Спортска сала „Македонски бранители“

Сл. 32 Натпревар во Спортската сала
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Технички услови
Кабинетите се опремени со компјутери, интернет мрежа, електронска табла,
видео - проектори, печатачи, скенери и др.

Сл. 33 Кабинет со компјутери и електронска табла

Раководен кадар
Раководниот кадар во ОСУ „Ацо Русковски“ е одговорен за успешното реализирање на воспитно-образовниот процес. Него го сочинуваат:
Ефтим Гашчеовски - директор
Лилјана Јованова - помошник директор
Веселка Радинска - раководител на дисперзираните паралелки во Пехчево
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Стручни соработници
Стручните соработници реализираат активности на планот на советодавната
работа со ученици, родители и наставници, вршат консултативно-инструктивна
работа со наставници, со цел подобрување на квалитетот на наставата, успехот и
редовноста на учениците. Тие се:
Даниела Кускинска - педагог
Јаворка Постоловска – психолог
Татјана Димитровска – социолог
Билјана Бошковска – психолог за дисперзираните паралелки
Соња Мираковска – библиотекар

Сл. 34 Стручни соработници

Административно - финансиска служба
Административно – финансиската служба врши активности од областа на
економијата и правото, а ја сочинуваат:
Љупчо Павловски – секретар
Војо Чочовски – благајник
Стево Суџуковиќ – референт за ученички прашања
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Технички персонал
Техничкиот персонал се грижи за одржување на хигиената во Училиштето, во
училишниот двор и во спортската сала, како и за одржување и обезбедување на
училишниот имот, а се состои од:
Тони Радински – парноложач
Јадранка Трошанска – хигиеничар
Љубинка Механџиска – хигиеничар
Валентина Билјарска – хигиеничар
Славица Чаушка – хигиеничар
Виктор Влаховски – хигиеничар
Златко Рабаџиски – ноќен чувар

Наставен кадар
Наставниот кадар е главниот носител на воспитно-образовниот процес.. Во
Училиштето, Тој ги задоволува потребите за реализација на современа настава.
Структурата на наставниот кадар ја сочинуваат 54 наставници со соодветна
стручна оспособеност.

Сл. 35 Наставничкиот совет во учебната 2012 - 2013 година
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Сл. 36 Состанок на Наставничкиот совет

Сл. 37 Состанок на Наставничкиот совет
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Македонски јазик и литература: Душанка Паговска, Соња Мираковска,
Новка Тасевска, Анче Тушевска, Даниела Јановска, Сања Аџиска.
Англиски јазик: Персида Поповска, Даниела Бошнаковска-Вангелова,
Марина Гошевска, Александра Ковачовска.
Француски јазик: Сузана Рабаџиска, Славица Корчовска, Ленче Саканарска.
Руски јазик: Гордана Печинска.
Математика: Крум Спенџарски, Виолета Чичаковска, Љубинка Павловска,
Валентина Мирчовска.
Информатика: Ивана Димовска, Добрила Јовевска
Историја: Сашко Корчовски, Данче Дучевска.
Географија: Јованчо Постоловски, Стојан Стојменов.
Хемија: Светлана Пендевска, Лилјана Чичаковска, Марика Кацарска,
Билјана Ајтовска (замена), Софија Каракашова.
Биологија: Јованка Пешначка, Натка Ременска, Лилјана Јованова
Физика: Васил Механџиски, Владимир Капушевски, Ванчо Павловски.
Ликовна уметност: Слободан Пандов
Музичка уметност: Драги Костадинов
Латински јазик: Сашко Ташевски
Спорт и спортски активности: Љупчо Нешовски, Ѓорѓи Мушкарски,
Горан Алаѓозовски, Веселка Радинска.
Економски предмети: Цветанка Пеовска, Борче Кракутовски
Социологија: Татјана Димитровска, Фимка Соколчевска.
Филозофија: Иво Калаџиски, Јордан Магдов.
Педагогија: Даниела Кускинска
Култура на однесување: Јаворка Постоловска
Вовед во правото: Сања Скендерска (замена Ана Сивевска)
Текстилни предмети: Билјана Муртовска, Гоце Џалевски, Александра Царовска,
Жаклина Аврамска
Основи на угостителство и туризам: Весна Ралповска
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Училиштен одбор
Како највисок орган на управување во Училиштето, Училишниот одбор:
- го донесува Статутот на училиштето
- предлага годишна програма и извештај за работа до Советот на Општината
Берово
- предлага годишен финансов план до основачот
- предлага завршна сметка до основачот
- објавува јавен оглас за избор на директор и на градоначалникот, на Општина
Берово му предлага кандидат
- одлучува по приговорите и жалбите на вработените
- одлучува по жалби на ученици, родители или старатели

Сл. 38 Состанок на Училишниот одбор

Училишниот одбор брои 12 члена и тоа: 4 претставници од наставниците, 3
претставници од родителите, 3 претставници од основачот, 1 претставник од Министерството за образование и наука и 1 претставник од Стопанска комора.
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Совет на родители
Советот на родители го сочинуваат 9 членови, претставници на родителите
на учениците и тоа 3 од прва година и по 2 од втора, трета и од четврта година.
Учествува во разгледувањето на прашања и дава предлози за подобрување на
условите за работа во Училиштето.

Сл. 39 Состанок на Советот на родители

Сл. 40 Училиштен одбор и Совет на родители
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Стручни активи
- Стручен актив по македонски јазик и литература и странските јазици
Активот е составен од професорите:
1. Македонски јазик и литература:
Соња Мираковска, Душанка Паговска, Новка Тасевска, Даниела Јановска,
Анче Тушевска, Сања Аџиска
2. Англиски јазик:
Поповска Персида, Гошевска Марина, Даниела Бошнаковска-Вангелова,
Александра Ковачовска
3. Француски јазик:
Сузана Рабаџиска, Славица Корчовска, Ленче Саканарска
4. Руски јазик:
Гордана Печинска

Сл. 41 Стручен актив по македонски јазик и литература и странски јазици

Претседател на активот е Соња Мираковска - проф. по македонски јазик и
литература
Активот ја реализира програмата и ги следи сите активности од областа на
литературата, литературните конкурси, општински и државни натпревари. Овој
актив претставува спој на креативност, искуство и нови идеи во воспитно-образовниот процес.
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За постигнувањата и резултатите зборуваат големиот број на реализирани
проекти, одржани претстави и добиено голем број на награди и признанија.
- Стручен актив по природните науки
Активот по природните науки го сочинуваат предметите – математика, физика, биологија, хемија, информатика и географија со професорите кои ја реализираат наставата по тие предмети од I до IV година. Вклучени во изработката на
програмата за работа на активот се сите професори:
1. Математика
Спенџарски Крум, Павловска Љубинка, Мирчовска Валентина и Чичаковска
Виолета
2. Физика
Механџиски Васил, Капушевски Владимир и Павловски Ванчо
3. Биологија
Пешначка Јованка, Ременска Натка и Јованова Лилјана
4. Хемија
Пендевска Светлана, Ајтовска Билјана и Чичаковска Лилјана
5. Информатика
Димовска Ивана
6. Географија
Постоловски Јованчо и Стојменов Стојан

Сл. 42 Стручен актив по природни науки
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Претседател на активот е Јованка Пешначка - проф. по биологија
Професорите од овој актив со својата посветеност на работата им овозможуваат на учениците да стекнуваат знаења од областа на природните науки, ги мотивираат да учествуваат на државните натпревари, каде што имаат освено многу
награди, ги подготвувааат да се носат успешно на факултетите.
- Актив од општествените науки
Во општествено-хуманистичкото подрачје се опфатени наставниците кои реализираат наставна програма по: социологија, филозофија, логика, етика, педагогија, психологија, историја, бизнис и претприемништво, економија, менаџмент:
1. Социологија
Татјана Димитровска, Фимка Соколчевска
2. Филозофија, логика и етика
Иво Калаџиски, Јордан Магдов и Руменовска Маја
3. Историја
Сашко Корчовски, Данче Дучевска
4. Педагогија
Даниела Кускинска
5. Психологија
Јаворка Постоловска, Билјана Бошковска
6. Бизнис и претприемништво
Цветанка Пеовска, Борче Кракутовски
7. Спорт и спортски активности
Љупчо Нешовски, Ѓорѓи Мушкарски, Горан Алаѓозовски, Веселка Радинска
8. Ликовна уметност
Слободан Пандов
9. Музичка уметност
Драги Костадинов
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Сл. 43 Актив од општествените науки

Претседател на активот е Татјана Димитровска – проф. по социологија.
Цели и задачи:
Успешно остварување на поставените и планираните задачи и активности
преку реализирањето на наставните програми по соодветните предмети;
Планирање и реализирање на слободните активности на учениците преку проекти, меѓусебна соработка, примена на современи форми, методи и техники на
работа за поттикнување на поголема активност и поттикнување на креативноста
за да се постигнат повисоки и поквалитетни примамливи знаења кај учениците.
- Актив по стручните предмети
Овој актив го сочинуваат професори по стручни предмети во текстилно-кожарската и угостителско-туристичката струка:
1. Текстилно-кожарска струка (образовен профил – конфекциски техничар)
Билјана Муртовска, Гоце Џалевски, Александра Царовска, Жаклина Аврамска
2. Угостителско - туристичка струка (образовен профил – хотелско-туристички техничар)
Весна Ралповска, Лилјана Јованова, Јаворка Постоловска, Јованчо Постоловски.
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Сл. 44 Актив по стручни предмети

Претседател на активот е Александра Царовска, професор по стручни предмети во текстилно - кожарската струка
Овој актив подготвува кадар како за вклучување во пазарот на трудот од областа на текстилната индустрија и угостителството и туризмот, така и за продолжување на образованието на високите образовни институции.
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Преглед на целокупниот ангажиран кадар
во своето 60 годишно постоење на Училиштето
Р. бр.
Име и презиме
1 Брашнарски Глигор

Работно место Р. бр.
Име и презиме
директор
2 Биљарска Оливера

3

Ковачовски Страхил

учител

4

Кацарска Дафка

5

Ковачовска Фима

6

Рајковски Миле

7

Готовски Михаил

8

Бубевски Стојан

9
11
13
15

Кацарски Мико
Чалгаџиева Даница
Поп Ѓорѓиев Ѓорѓи
Шумански Димитар

10
12
14
16

Кацарска Љубица
Кушовски Методи
Рунтевски Димитар
Таковски Киро

17

Гошевски Мишо

18

Јовановски Борче

професор

19

Пехчевска Спаска

учителка
професор
директор
учител
учителка
учител
учител
времен
предавач
наставник

Работно место
учителка
времен
предавач
учител
наставник
директор
учителка
учител
професор
наставник

20

Габерски Методи

21

Влашки Стојан

учител

22

Штрбевска Наталија

23
25
27

Николовски Атанас
Теохаров Глигор
Дракалски Мануил

наставник
учител
професор

24
26
28

учител
времен
предавач
учител
учител
професор

29

Аговски Александар

предавач

31
33
35
37
39
41

Кафеџиски Ефтим
Лазарова Магда
Рабаџиска Калина
Илиевски Александар
Чучевски Ванчо
Андонова Дивна
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Зографска Вера

професор
учител
наставник
учител
професор
наставник
професор
директор

45

Бубевска Кераца

47
49
51
53
55
57

Пешанов Јован
Едровска Драгица
Ќосевски Мико
Лазаровски
30
Александар
32. Илински Алексеј
34 Караџов Иван
36. Фурнаџиски Драги
38. Догазанска Радојка
40 Едровски Никола
42 Андонов Алексо
44

Аговска Гонца

учител

46

Бошначки Иван

Здравковски Здравко
Двојаковски Никола
Младеновски Славчо
Дамчевски Стојан
Зографска Славка
Брашнарска Перса

професор
наставник
наставник
наставник
професор
наставник

48
50
52
54
56
58

59

Вакански Благој

професор

60

61
63
65
67
69
71
73

Даскаловски Јован
Белчовски Ѓорѓи
Милошевиќ Драгољуб
Дракалска Дивна
Шуманска Зорка
Пехчевски Благој
Влашка Славка

професор
наставник
професор
учител
професор
наставник
професор

62
64
66
68
70
72
74

Тушев Петар
Чиплаковски Киро
Ефтимовски Живко
Шумански Славе
Ковачовска Нада
Ралповски Гаврил
Самарџиски
Александар
Самарџиска Севастија
Полевска Зорка
Рабаџиски Душан
Јангеловски Петар
Дупкарски Бранко
Костиќ Стојан
Качулачки Борис

професор
наставник
учител
учител
наставник
професор
наставник
учителка
професор
директор
професор
наставник
наставник
професор
професор
професор
професор
професор
секретар
наставник
наставник
наставник
професор
наставник
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95
97

наставник
благајник
Тумбова Мирјана
наставник
Тагарски Борис
наставник
Маџарова Македонка наставник
Бојаџиска Славка
професор
Петровски Кире
наставник
Илиовски Здравко
професор
Ралповска Нада
учител
Бетинска Невена
наставник
професор
Распашковски Методи
директор
Грковска Славка
професор
Чамовски Спасо
професор

99

Кофчегарски Глигор

75
77
79
81
83
85
87
89
91
93

Шумански Јован

76

Арменски Митко

учител

78
80
82
84
86
88
90
92

Букушовска Невена
Ралповски Петар
Рендевски Јован
Коцевски Томислав
Кофчегарски Бранко
Ризовски Живко
Штрбевски Панте
Штрбевска Вера

94

Нешкевска Славка

96
98

Ваканска Дафинка
Вангелов Иван

наставник
наставник
наставник
професор
наставник
наставник
наставник
наставник
професор
директор
професор
професор
професор
директор
професор
професор
електро
инженер
професор
директор
професор
директор
реф за уч
праш
професор
директор
благајник
професор
наставник
електро
инженер

професор

100. Гашчеовски Ефтим

101 Чиплаковска Лилјана
103 Гудева Благородна

професор
професор

102 Треновски Михаил
104 Едровски Љупчо

105 Ѓердовска Надица

професор

106 Шахпаски Борче

107 Спенџарски Крум

професор

108 Нешовски Љупчо

109 Пендевска Светлана

професор

110 Суџуковиќ Стево

111 Цикарски Стојан

наставник

112 Чочовски Војо

113 Чамовска Бранка
115 Димитровски Борис

наставник
наставник

114 Чичаковска Виолета
116 Мушкарска Љубица

117 Стефановски Маноил професор

121 Павловски Љупчо
123 Чамовски Љупчо
125 Чамовска Вида

електро
инженер
секретар
хигиеничар
хигиеничар

127 Пипонски Илија

хигиеничар

129
131
133
135
137
139
141
143

наставник
професор
професор
професор
хигиеничар
професор
професор
наставник

119 Бубевски Јован

Ташковски Панче
Печинска Гордана
Крамарска Анка
Муртовска Билјана
Трошанска Јадранка
Џорлева Билјана
Кацарска Марика
Скендерски Венко

145 Коцева Јорданка
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професор

118 Симевски Душко

120 Распашковска Јелица библиотекар
122 Наџински Киро
124 Полевска Мара
126 Костакиев Ефтим

домаќин
хигиеничар
хигиеничар
електро.
128 Пеловски Ванчо
инженер
130 Лесански Ефтим
наставник
132. Пешначка Јованка
професор
134. Скендерски Владо
наставник
136. Зафировски Николчо наставник
138. Мамучевски Глигор
професор
140. Пандов Слободан
професор
142. Костадинов Драги
професор
144. Пеловска Снежана
професор
професор
146. Димитровска Татјана
социолог
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професор
библиотекар
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор

148. Јовински Миле

наставник

150.
152.
154.
156.
158.
160.
162.

професор
професор
психолог
професор
професор
професор
професор

163 Алаџозовски Горан

професор

164.

165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199

Мушкарски Ѓорѓи
Стојменов Стојан
Гошевска Марина
Фурнаџиска Славица
Мирчовска Валентина
Кускинска Даниела
Ташевски Сашко
Ризинска Гордана
Радински Тони
Милошовска Билјана
Арменски Методи
Саканарска Ленче
Џалевски Гоце
Мачевска Габриела
Мијалчева Даниела
Соколчевска Фимка
Наџинска Љупка
Скендерска Сања
Скендерска
201
Валентина

професор
професор
професор
професор
професор
педагог
професор
професор
парноложач
хигиеничар
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор

166.
168.
170.
172.
174.
176.
178.
180.
182.
184.
186.
188.
190.
192
194.
196.
198.
200

наставник

202. Биљарска Валентина

203 Чаушка Славица

хигиеничар

204.

205
207
209
211
213
215
217
219

психолог
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор

206
208
210
212
214
216
218
220.

професор

222 Сивевска Ана

професор

професор

224 Рабаџиски Златко

ноќен чувар

хигиеничар
професор
професор
професор

226
228
230
232

професор
професор
професор
професор

147 Мираковска Соња
149
151
153
155
157
159
161

Калаџиски Иво
Поповска Персида
Корчовска Славица
Корчовски Сашко
Трајановска Емилија
Атанасов Стојче
Дучевска Данче

Бошковска Билјана
Дочинска Софче
Милчовска Душка
Пармачка Зорица
Аврамска Жаклина
Јановска Даниела
Аџиска Сања
Пармачка Александра

221 Ралповска Весна
Ковачовска
223
Александра
225 Влаховски Виктор
227 Руменовска Маја
229 Каламадевска Веска
231 Петревска Анѓелка

Механџиски Васил
Рабаџиска Сузана
Постоловска Јаворка
Паговска Душанка
Постоловски Јованчо
Чичаковска Лилјана
Јованова Лилјана
Бошнаковска
Вангелова Даниела
Ременска Натка
Скендерска Маја
Реџовска Жаклина
Павловска Љубинка
Ангелов Голупчо
Радинска Веселка
Предарски Стојан
Царовска Александра
Чиндаров Адем
Јовевска Добрила
Тасевска Новка
Дракалска Наташа
Јовински Миле
Руменовски Томо
Чучурски Методи
Пуреовска Марина
Предарски Сашко
Пеовска Цветанка
Капушевски
Владимир
Белчовски Дамјан
Магдов Јордан
Кржовска Гордана
Самарџиски Маја
Кракутовски Борче
Тушевска Анче
Павловски Ванчо
Каракашова Софија

Арнаутовска Верица
Коколанска Марија
Поповска Весна
Пендевски Љупчо

професор
професор
наставник
професор
професор
професор
професор
професор
професор
хигиеничар
професор
професор
професор
наставник
професор
професор
професор
професор
професор
хигиеничар
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
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Доктори на науки
коишто средното образование го завршиле во Ацо Русковски
Р. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и презиме
Александар Самарџиски
Пано Кржовски
Васил Мицевски
Методи Стојков
Славчо Арменски
Милан Ќосевски
Даринка Пачемска
Живка Теохарова
Михаил Постоловски
Ефтим Брндевски
Зоран Каракутовски
Драган Бошначки
Татјана (Чучурска) Рушковска
Ранко Аџиски
Дејан Мираковски
Александар Симевски
Јован Аждерски
Мирјана Нинчовска
Билјана Сирачевска
Павле Начев
Горан Секуловски

22

Горан Милошевски

23
24

Александар Вакански
Никола Јанчовски
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Факултет
Математика
Математика
Физика
Економски
Машински
Машински
Историја
Дрвна индустрија
Земјоделски
Шумарски
Архитектура
Информатика
Биолошки науки
Технолошки
Рударски
Електро
Земјоделски
Историја
Хемија
Трудова медицина
Теологија
Машински
Авијација балистика
Машински - роботика
Биологија

Генерација
I генерација
II генерација
III генерација
Матурант 1964/65
Матурант 1968/69
Матурант 1971/72
Матурант 1964/65
Матурант 1980/81
Матурант 1967/68
Матурант 1968/69
Матурант 1979/80
Матурант 1981/82
Матурант 1984/85
Матурант 1998/99
Матурант 1989/90
Матурант 2001/02
Матурант 1980/91
Матурант 1983/84
Матурант 1991/92
Матурант 1965/66
Матурант 1996/97
Матурант 1987/88

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
0
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Младински асоцијации
Во училиштето активно функционираат Средношколската заедница и Младинската канцеларија, според однапред изготвени програми. Тие даваат посебен придонес во одбележувањето на значајни датуми, во едукација на учениците
за проблеми кои неминовно се надвиснуваат над младите луѓе.

Сл. 45 Забава во чест на Тоше Проески
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Сл. 46 Забава во чест на Тоше Проески

Сл. 47 Забава во чест на Тоше Проески
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Сл. 48 Прослава на Велигден

Сл. 49 Прослава за Нова година
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Сл. 50 Прослава Ноќ на вештерките

Сл. 51 Ден на пролетта
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Сл. 52 Ден на дрвото

Сл. 53 Есенски крос
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Проекти (предложени, доделени, сугерирани, наложени од МОН)


СЕА – Активности во средното образование



ГЛОБЕ – Светска еколошка програма, соработка со Министерство за животна
средина и просторно планирање



ПХВ - Промоција на хумани вредности



Менторство на Ромите



Дипломирани роми и подобрување на нивниот живот



ОХО – Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем



Меѓуетничка интеграција во образованието



Условени парични трансфери



Советување на родители



Намалување на насилството во училиштата и унапредување на безбедноста



ЕКАП – екстракурикуларни активности за училишта со мешан етнички состав



Осигурување на квалитет преку апликативни наставни и воспитно-образовни
активности

Сл. 54 Семинар на наставници
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Сл. 55 Семинар на наставници



ГЛОБЕ – Светска еколошка програма, соработка со Министерство за животна
средина и просторно планирање

Сл. 56 Еколошка изложба
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Сл. 57 Акција за собирање стара хартија

Сл. 58 Саем на традиционална храна
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ПХВ - Промоција на хумани вредности

Сл. 59 Активности на Глобе секција



ОХО – Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот образовен систем

Сл. 60 Активности на Еколошка секција
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Сл. 61 Активности на Еколошка секција

Сл. 62 Активности на Еколошка секција
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Проект - Советување на родители

Сл. 63 Советување на родители

Сл. 64 Советување на родители
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Соработка со други училишта


Гимназија Брус

Сл. 65 Средба во Брус 1975 година

Сл. 66 Средба во Брус 2013 година

58

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
0
6години ВО MАЛЕШЕВИЈАТА

Сл. 67 Гости од Брус 2012 година

Сл. 68 Посета на Брус 2011 година
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Англиска јазична гимназија „Томас Џеферсон“ - Софија

Сл. 69 Посета на гимназија „Томас Џеферсон“ Софија

Сл. 70 Софија 2009 година
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Сл. 71 Потпишување Меморандум за соработка 2010 година
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Средно училиште „Јане Сандански“ - Сандански

Сл. 72 Сандански 2010 година

Сл. 73 Велосипедска трка Сандански 2009 година
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СОУ „Орце Николов“ - Скопје



СОУ „Методи Митевски – Брицо“ - Делчево

Сл. 74 Средба Сандански 2011 година



СОУ „Ванчо Прке“ - Виница
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48 Смотра на млади истражувачи
– одржана на 28. 04. 2012 година во нашето училиште

Сл. 75 Натпревар Млади истражувачи 2012 година

Сл. 76 Натпревар Млади истражувачи 2012 година
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Државен натпревар во ракомет, машки
–одржан на 3, 4, и 5. 04. 2012 година во нашето училиште

Сл. 77 Државно првенство во Ракомет 2013 година

Сл. 78 Екипата во Ракомет ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово
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Сл. 79 Државно првенство во Ракомет 2013 година

Сл. 80 Државно првенство во Ракомет 2013 година
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Отвореноста на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово кон
проектните процеси во Република Македонија
Повеќедецениската плодна и афирмативна дејност во ОСУ „Ацо Русковски“
Берово, овозможува да креира, да се вклучува и да реализира поголем број на
екстерни и интерни (изворни, оригинални, автентични) проекти. Го одбележуваме
учеството на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово во проектот: „Осигурување на квалитет преку апликативни наставни и воспитно-образовни активности“ (2008-2011)
– проект на Сојузот на просветните работници на РМ – како невладина професионална асоцијација, а поддржан стручно од Министерството за образование и
наука. За ОСУ „Ацо Русковски“ Берово ова вклучување има извонредно значење,
бидејќи се работи за мегапроект по обемот и мегапроект по пристапот, во кој се
истражувани 67 интерни проекти институционална вертикала и тоа: 50 од училиштата за средно образование – гимназии и стручни училишта, 10 од основното
и 7 од предучилишното образование и воспитание.
Ова е прв мегапроект – проект за проектите, публикуван во зборник под истоимен наслов на 511 страници!
Со промовирањето на интерниот проект на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово поднаслов: Еколошки активности и истражувања во Малешево, Училиштето во целина и проектниот тим се отворија кон пошироката образовно-воспитна јавност
на една од 13-те промотивни стручни средби, планирани во рамките на проектот – во учебната 2008-2009 година. Со текстуалното оформување на проектниот
текст- според утврдените стручни параметри за концепција на проект – со придружната литература, резиме и клучни зборови на македонски и англиски јазик,
отвореноста на училиштето постигна и други димензии: отвореност кон стручната јавност во Република Македонија, а со резимето на англиски јазик – отвореност и кон меѓународната стручна јавност.
Се наметнува прашањето: кои се аргументите што ја потврдуваат клучната
теза – отвореност:
1. Тематската припадност на интерниот проект на Училиштето на ГЛОБЕ –
Светска научна и образовна програма;
2. Проектот е отворен и кон еколошките потреби на локалната средина;
3. Проектниот тим го сочинуваат професори и ученици;
4. Остварени се повеќе истражувачки активности од страна на учениците во
Берово и пошироко во Малешево, со што на учениците им е овозможено да
користат истражувачка апаратура за мерење и да овладеат со односната
стручно-научна методологија од областа на природните науки;
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5. Со вклучувањето во Саемот на традиционална храна и во акцијата Посади
дрво, учениците станале дел на локалните манифестации, а училиштето отворено и за проекти на локалната заедница.
Бидејќи проектот „Осигурување на квалитет преку апликативни наставни и
воспитно-образовни активности“ се одвиваше низ повеќе развојни етапи. Училиштето ја оствари својата отвореност и преку учеството на една од шесте промотивни дебати – нестандардна форма на претставувања по излегувањето на
Зборникот.
Во прилог на отвореноста се и неколку индиректни факти. Имено, со претставување на интегралниот концепт на Проектот од авторот на овој прилог, проф.
Д-р Јелица Николовска, на Деновите на образованието во Хрватска (Корчула, 2008
година), на Меѓународниот симпозиум: Технологија, информатика и образование
(Србија – Нови Сад, 2009 година) и на Меѓународната конференција: Современи
тенденции во предучилишното воспитание (Бугарија, Сандански 2012, по публикувањето на Зборникот), ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, како дел од мегапроектот
„Осигурување на квалитет...“ се здоби со меѓународна афирмација. Стручниот
прилог за овој проект е влезен во соодветните зборници на трите јазика.
Со оглед на тоа што мегапроектот „Осигурување на квалитет...“ им припаѓа
на т. н. импакт-проекти, т. е. проекти што конкретизираат и истражуваат големи
идеи, како што во случајов е квалитетот, а тие се карактеристични за европското
проектно работење, овој метапроект и установите што се дел од него, развиваат
и европски образовни вредности.
Во прилог на отвореноста кон проектните процеси, го нагласувам и членството на проф. Ефтим Гашчеовски, проф. Лилјана Јованова, пооф. Слободан Пандов и проф. Персида Поповска во Проектниот тим за оформување на Зборникот
„Осигурување на квалитет преку апликативни наставни и воспитно-образовни
активности“.
Проф. д-р Јелица Николовска стручен носител на Проектот и редактор на
Зборникот.
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Освоени први места на државно, меѓународно и светско ниво
во последните 20 години
Р. бр. Ученик
1
2

Учебна
година
1992/93
1996/97

Математика
Историја

Место на
одржување
Валандово
Прилеп

предмет

Туџарски Игор
Чамовска Христина
Белчовска Јасмина
Пендевски Борис
Хаџииванова Елена
Каракашова Маријана
Аврамски Дамјан
Рунтевски Илија
Аврамски Ванчо
Шумански Митко
Рабаџиски Здравко

1996/97

Физичка хемија

Кавадарци

1997/98
1998/99

Неорганска хемија
Биологија

Скопје
Битола

1998/99
екипно

Сообраќајно
техничка култура

Битола

1999/2000

Микробиологија

Скопје

7

Аврамска Александра

1999/2000

8
9

Сирачевски Игор
Паговска Елена

2000/01
2000/01

Македонски јазик
Лична творба
Радиоаматерство
Македонски јазик

10

Чамовска Љупка

2000/01

Историја

11

Аждерска Тања

2000/01

12

Поп Ѓорѓиев Ѓорѓи

2000/01

13

Аждерска Тања

2000/01

14
15
16

Мушкарски Душко
Валмарска Александра
Костовски Благојчо
Ѓердовска Ирена
Полевска Зорица
Бочварски Мартин
Миовска Христина
Кускинска Милена
Ѓердовска Ирена
Чиплаковска Марија
Бочварски Мартин
Стамболиски Дарко
Полевска Зорица
Станоевски Александар
Секуловска Јасмина
Нешовска Викторија
Ваканска Марија
Буровска Тања
Марковски Филип

2001/02
2001/02
2001/02

3
3
4
5
6

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Радиоаматерство
јуниорки
Радиоаматерство
јуниори
Радиоаматерство
Светски шампион
Географија
Физика
Информатика

Скопје
Куманово
Штип
Македонски
брод
Берово
Берово
Констанца
Романија
Кавадарци
Кавадарци
Кавадарци

2002/03

Астрономија
екипно

Скопје

2002/03

Систематика

Скопје

2002/03

Органска хемија

Скопје

2002/03

физика

Скопје

2003/04

Астрономија

Скопје

2003/04

Географија

Струмица

2004/05
2005/06
2005/06
2005/06

Астрономија
Астрономија
Историја
Биологија

Скопје
Скопје
Штип
Скопје
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27
28

30
31

Догазанска Елена
Мишевска Елена
Пипонска Надица
Мишевска Елена
Синдраковска Александра
Мирчовски Виктор
Буровска Анита

32

Гаштарски Маноил

2007/08

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Младеновска Драгана
Перовска Анита
Младеновска Драгана
Кржовска Ивана
Кржовска Ивана
Кржовска Ивана
Буровска Даринка
Лапевски Владимир
Мандолински оркестар
Кажлевска Анита
Мишевска Катерина
Митевски Војче
Јовинска Стефанија
Касмска Лорета
Мандолински оркестар

2007/08
2008/09
2008/09
2008/09
2009/10
2009/10
2010/11
2010/11
2010/11

29

42
43
44
45
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2006/07
2006/07

Биологија
Астрономија

Пробиштип
Скопје

2007/08

Астрономија

Скопје

Ликовна уметност
Ликовна уметност
историја
Сообраќајно-восп
култура
Биологија
Историја
Биологија
Македонски јазик
Македонски јазик
Македонски јазик
Спорт
Информатика
Музичка уметност

Велес
Велес
Прилеп

2007/08
2007/08

Гевгелија
Битола
Берово
Скопје
Струга
Богданци
Скопје
Сандански
Скопје
Скопје

2011/12

Противпожарна
заштита

Кичево

2011/12
2011/12
2011/12

Астрономија
Модерна физика
Музичка уметност

Берово
Берово
Велес

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
0
6години ВО MАЛЕШЕВИЈАТА

Сл. 81 Аждерска Тања на Светски натпревар во Радиоаматерство

Сл. 82 Аждерска Тања на Светски натпревар во Радиоаматерство
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Сл. 83 Аждерска Тања на Светски натпревар во Радиоаматерство

Сакаме нашето училиште да биде безбедна и дисциплинирана средина, отворено поле за соработка на домашен и меѓународен план, со јасно дефинирани структури и улоги, во која ќе се реализираат потенцијалите на сите субјекти
низ иновативност и ефективност во работењето, за што е предуслов современа
и ефикасна настава.
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