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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
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Државен просветен инспекторат
Број: 09 - 19
27.01.2020 година
Битола

СОУ Гимназија„Мирче Ацев“ Прилеп
Конечен извештај од извршена интегрална евалуација
Датум на интегрална евалуација:

Од 30.09 до 02.10.2019 година

Број на извештај:

16/пелагониски/2019

Раководител на инспекциски тим:

Кочо Прчковски

Вид на училиштето:

Средно општинско училиште

Број на ПУ

/

Основач на училиштето:

Општина Прилеп

Наставен јазик:

македонски јазик

Број на ученици:

835

Полова структура на ученици:

460 женски и 375 машки

Број на наставници:

68

Претседател на училишниот одбор:

Весна Илиеска

Директор на училиштето:

Димче Настоски

Датум на претходна интегрална евалуација:

28 до 30. 09.2016 година

Адреса на училиштето:

„Прилепски бранители“ 90-Б Прилеп
048 425 841

Телефон:
Факс:

048 425 841

e-mail:

gimmapp@yahoo.com

Оценка на ИЕ

Добро (3,26)

Инспекцискиот надзор е извршен согласно членовите 2, 19, 25 и 26 од Законот за
просветна инспекција („Сл.весник на РМ“ број 52/2005) и Правилникот за начинот и
постапката за вршење на инспекциски надзор на просветната инспекција („Сл. весник на
РМ“ број 86/2006)
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РЕЗИМЕ
Во согласност со Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат
(ДПИ) и Законот за Просветна инспекција од 31.09 до 02.10. 2019 година тим од тројца
државни просветни инспектори спроведоа интегрална евалуација во СОУ Гимназија
„Мирче Ацев“ Прилеп. Целта на интегралната евалуација е да се оцени квалитетот на
воспитно-образовниот процес во училиштето како и примената на законите, другите
прописи и општи акти со кои е регулирано образованието.
За време на тродневниот надзор тимот на државни просветни инспектори ги
спроведе сите планирани активности предвидени со Прирачникот за вршење на
интегрална евалуација. Посетени беа наставници кои реализираат настава во
училиштето, се одржаа планираните состаноци со директорот на училиштето, стручните
соработници , стручните органи и тела (Наставнички совет, Училишниот одбор и Советот
на родители). Се водеа разговори со , фокус групи на ученици ,со наставниците по
стручни активи , со членови на тим за изготвување на Самоевалуација и админстративна
служба.
Од целокупната евиденција и документација која беше приложена и разгледана за
време на надзорот по седумте подрачја за квалитет на воспитно образовниот процес,
разговорите водени со различните фокус групи , посетата на наставните часови, анализа
на доставените прашалници, тимот на државни просветни инспектори констатира дека
квалитетот на целокупната работа во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп е на ниво
Добро (3,26).
Наставата во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп се реализира во согласност со
наставните планови и програми за гимназиско образование од природно-математичко,
јазично-уметничко и општествено-хуманистичко подрачје - А и Б комбинации.
Училиштето ги нуди и ги реализира наставните планови и програми од наведените
подрачја кои се изготвени и предложени од Бирото за развој на образованието и
донесени од Министерот за образование и наука. Наставните планови и програми се
реализираат во пропишаниот обем.
Од учебната 2017/2018 година, учениците уште при запишувањето во прва година, се
определуваат за одредено подрачје и комбинација.
Училиштето согласно наставниот план за гимназиско образование и годишната
програма за работа, реализира проектни активности. Во училиштето се реализира
програма ОЖВ задолжително еднаш неделно на секој класен час низ работилнички
активности.
Во наставните планови и програми се земаат во предвид и карактеристиките и
условите што ги нуди локалната средина со цел да се имплементираат во наставните
содржини по предметите низ различни форми на активности.
Воннаставните активности во училиштето се реализираат, од класните раководители
и предметните наставници , од Младинската училишна заедница во соработка со
педагогот и социологот, како и од одредени предметни наставници и од учениците со
учество во екскурзии,многубројните јавни настапи , концерти, натпревари државни и
меѓународни кои се одржуваат во училиштето и надвор од него.
Изборот и учеството во слободните ученички активности учениците го вршат слободно
и истиот се темели, пред се, на нивните афинитети
Училиштето реализира и ученички екскурзии како една од формите на вонаставна
активност
Како една од воннаставна активност која во последните години е актуелна и има голем
интерес е манифестацијата „Гимфест“ , во која учениците ги презентираат своите музички
способности. Истата манифестација има натпреварувачки карактер.
Учеството на учениците на манифестации и натпревари надвор од училиштето и
бројот на освоените награди бележи напредок.
Училиштето континуирано ги следи постигањата на учениците и изготвува
полугодишни и годишни извештаи, во кои има показатели за постигањата на учениците
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по години , по паралелки ,по пол, етничка припадност, како и споредбена анализа со
претходни учебни години. Се следи успех, редовност и поведение.
Поддршката на учениците кои имаат потешкотии во учењето, училиштето ја
обезбедува во рамките на редовната настава и реализација на дополнителна настава.
За талентираните ученици по одредени области се организира додатна настава и
консултации кога се организираат натпревари по одредените области.
Училиштето учсествува на општински, регионални , државни и меѓународни
натпрвари и ги има постигнато следните резултати:
Во училиштето се почитува постапката за премин на ученици од едно училиште во
друго. Во последните три години нема ученици кои ја повторувале годината.
На почетокот од секоја учебна година секој предметен наставник во СОУ
Гимназија „ Мирче Ацев“ Прилеп изготвува годишни и тематски планирања и истите ги
доставува кај стручната служба каде што се врши проверка на внесените содржини и
генералии.. Стручната служба користи инструмент во кои се нотираат недостатоците од
планирањата на наставниците, а за поефикасно планирање на наставата училиштето на
наставниците им дава стручна поддршка. Планирањата најголемиот број од наставниците
ги изработуваат индувидуално. Дел од нив разменуваат искуства при планирањето.
Следењето на планирањата на наставниците го врши педагогот и директорот во
училиштето
За секој наставник-приправник училиштето назначува ментор чијашто основна цел
и задача е да му дава помош,поддршка ,да го мотивира ,охрабрува, советува, критички
оценува работењето на наставникот. .
Наставата во СОУ Гимназија „ Мирче Ацев“ Прилеп се изведува на македонски
наставен јазик . Се реализира задолжителна, изборна настава, проектни активности на
училиштето додатна и дополнителна настава.
Од посетените наставни часови се констатира дека во училиштето преовладува
традиционална настава.
Кабинетската настава делумно задоволува ,нема инструменти,средства, помагала
, матерјали за експерименти (посебно за физика и хемија) слаба страна која што ја
истакнаа и учениците на разговорот со нив.
Фискултурна сала овозможува добри услови реализација
настава, а
соблекувалните е потребно да се реновираат . Во подрумот има простории кои се
опремени со фискултурни справи за реализација на настава.
Наставниците не прават полова, верска или социјална разлика меѓу учениците и
во активностите на часот се работи само со дел од подобрите ученици.
Училиштето ги применува и спроведува законските прописи што го регулираат
оценувањето на учениците. Редовните и изборните наставни предмети се оценуваат
нумерички, а проектните активности описно .Оценките се утврдуваат на секој
класификационен период за време на класните и наставничките совети.
СОУ Гимназија„Мирче Ацев“ Прилеп е отворено за соработка со родителите .
Училишниот простор во објектот во кои се изведува наставата. Училишниот двор е
ограден со висока ограда и ограден ѕид со кој физички е одделен од надворешната
средина..
На влезот и излезот во училишниот двор и во училишната зграда, постои
видеонадзор.
Во училиштето се одржуваа работилници, обуки и предавања за ненасилна
комуникација и медијација како дел од проектот за „Безбедни училишта” поддржан од
ОБСЕ. .
Постои осигурување за училишниот објект, за учениците и вработените и за сите
има осигурителни полиси.
Во училиштето има едно лице обучено од наставниот кадар за давање прва помош на
учениците и вработените при несреќни случаи.
___________________________________________________________________________________________
Државен просветен инспекторат
3 од 4

Интегрална евалуација: СОУГимназија„ Мирче Ацев “ Прилеп,

од 30.09 до 02.10. 2019 година

Училиштето нема организирана исхрана за учениците, а храна се нуди на учениците
од продавниците и сендвичарите кои се во непосредна близина до училишниот објект..
Во училиштето до сега не е евидентиран случај на ментална или физичка злоупотреба
на ученик независно од полот.
Училиштето организира активности за професионалната ориентација на учениците
од по сопствена иницијатива и на барање на надворешни субјекти односно на барање на
државните и приватните високо образовни установи.
Во училиштето постои соработка меѓу вработените, учениците и другите
инволвирани во воспитно образовниот процес.
Училиштето има програма за професионален развој на наставниот
кадар.Наставниците низ процесот на работењето, а посебно во активностите на
стручните активи даваат свој придонес во идентификување на потребите за
професионален развој.
За финансиското работење во училиштето е одговорен директорот Училиштето се
изготвуваат финансиски планови и годишен план за јавни набавки, како и финасиски
извештај. Финансовиот план е донесен од органот на управување и истиот е предложен
до основачот.
Јавните набавки се организираат и спроведуваат во согласност со одредбите од
законот за јавни набавки.
Во СОУ Гимназија Мирче Ацев - Прилеп
управува Училишен одбор кој е
конституиран согласно Законот за средно образование.
За својата работа Училишниот одбор ги запознава другите субјекти вклучени во
воспитно образовниот процес во училиштето .
Директорот на училиштето како раководен орган има професионален однос кон
работата и истиот знае како објективно да ги оцени квалитетите на вработените. Своето
работење го заснива на тимска работа, успешно ги прати промените во образовниот
систем и во таа насока донесува одговорни одлуки.
Директорот има подршка во раководењето и реализирањето на образовната политика
од сите структури на училиштето. Соработка на директорот со стручните соработници,
административниот кадар и учениците е добра.
Училиштето има изработено Самоевалуација за период 2015-2017 година
со
деловоден број 02-521/8 од 14.11.2018 година и Програма за развој заведена со
деловоден 02-425/4 од 12.10.2017 година 2017-2021 година .
СОУ Гимназија Мирче Ацев - Прилеп има Статут број 02-714/2 ог 18.10.2010 година за
кој има добиено согланост од МОН.
За учебната 2019/2020 година училиштето има изготвено Годишна програма за работа
01-435/ од 30.08.2019 година и истата е усвоена од Советот на Прилеп со Одлука бој 093086/51 од 10.09.2019 година. .
Училиштето има регистрирано Училишен спортски клуб „Гим Спорт 2013 Прилеп со
деловоден број 30520130002815 од 25.09.2013 година. Претседател на Училишен
спортски клуб е Кристина Манческа наставник од училиштето.
.Во училиштето има формирано инклузивен тим со одлука за формирање број 02-308/5
од 23.08.2018 година .
Во училиштето има формиран тим за меѓуетничка соработка за млади во
образованието(МИМО) , број 04-3115 од 04.07.2019 година. Има партнер училиште
СОУ„Зеф Љуш Марку„ Скопје , со кој има потпишано Меморандум за соработка број 02416/1 од 21.08.2019 година
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