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РЕЗИМЕ 
 

 Во согласност со Годишната програма за работа на Државниот просветен 

инспекторат (ДПИ) и Законот за Просветна инспекција од 27.11. до  29.11. 2019 година 

тим од тројца државни просветни инспектори  спроведоа интегрална евалуација во СОУ  

„Орде Чопела“ 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  „Орде Чопела“ Прилеп е на ниво Добро (2,86). 

Реализацијата на наставните планови и програми е добра. Училиштето ги реализира 

само наставните планови и програми кои се донесени од страна на Министерството за 

образование и наука за соодветните струки и образовни профили кои се верифицирани 

со решенија од Министерот за образование и наука.  

Во училиштето покрај редовна настава се реализираат и слободни часови на 

училиштето, практична настава, професионална пракса , феријална пракса , 

дополнителна и додатна настава.  

Изборот на предмети од изборните предмети во наставните планови по одделните 

струки се врши според утврдените насоки од Центарот за стручно образование и обука.  

Практичната, професионалната и феријалната  настава се реализира врз основа на 

наставните програми предложени од центарот за стручно образование и обука и 

донесени од Министерот за образование и наука. Реализацијата на овој вид на  настава 

задоволува.  
 Со Годишната програма за работа на училиштето планирано е да се реализираат 

воннаставни активности преку работата на секции и групи . 

За постигањата на учениците училиштето изготвува полугодишни и годишни извештаи. 
Во текот на наставната година се следи успехот на учениците по класификациони 

периоди (прво тромесечие.прво полугодие, трето тромесечие, крај на наставната т.е. 

учебната година) Воедно се следат и постигањата од Државната матура и Завршниот 

испит во училиштето. 

Реализацијата  и постигањата на учениците по практична настава се добри. 

Покрај успехот во училиштето  се следи и редовноста на учениците, независно од пол 

и национална припадност и истата е содржана во периодичните и годишните извештаи.  
На почетокот од секоја учебна година секој предметен наставник изготвува Годишни и 

тематски планирања и истите ги доставува кај стручната служба каде што се врши 

проверка на внесените содржини и генералии.  
Наставата во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп се изведува на македонски   наставен јазик . 

Се реализира задолжителна, изборна настава, практича настава ,професионалан пракса, 

феријална настава , слободни часови на училиштето, додатна и дополнителна настава. 
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Од посетените  наставни часови се констатира дека во училиштето преовладува   

традиционална настава. Реализацијата на наставата во ова училиште делумно 

здоволува.  

Часовите по додатна и дополнителна настава во училиштето не   се одржуваат 

редовно .  

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 . 
Училишниот простор е безбеден за непречено одвивање на наставата. 

Инфраструктурата во училиштето е безбедна и не претставува потенцијална опасност за 

повреди на учениците и вработените лица. Во лабораториите и во пекарата каде се 

изведува практичната настава, на видно место истакнати се мерки за безбедност на 

учениците и наставниците, во текот на наставата. За оваа учебна година, училишните 

објекти се осигурани. Во училиштето има вработени четири лица, кои се обучени и имаат 

сертификат, за давање на прва помош, на лица при несреќи. Училиштето располага со 12 

против пожарни апарати .Во училишниот објект поставен е еден хидрант. Училишните 

објекти располагаат со громобранска заштита.  
Во училиштето има пишани документи за забрана за пушење, конзумирање алкохол и 

забрана за дистрибуирање и користење на наркотични супстанции. 

Училиштето има пропишани мерки за грижа на учениците со пречки во развојот. Во 

училиштето нема ученик или друго вработено лице, кое има физичка попреченост. 

Пристапот во училишниот објект е приспособен за потребите на лица со физичка 

попреченост.  

На почетокот од оваа учебна година, училиштето има извршено дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација на училишниот простор..  

Училиштето има програма за превенција од заразни болести. За учениците и 

вработените во училиштето, редовно се вршат систематски прегледи. За учениците и 

наставниците кои реализираат практична настава од хемиско-технолошката струка, на 

секој шест месеци се врши санитарен преглед. За сите вработени лица во училиштето, во 

месец јануари 2019 год. е извршен систематски преглед.  

Училиштето располага со програма за професионална ориентација на учениците. Во 

училиштето формиран е центар за кариерно советување, каде што двајца обучени 

наставници заедно со стручната служба, спроведуваат кариерно советување за сите 

ученици и се спроведуваат анкети, за проценка на способностите на учениците.  

Училиштето има изготвено кодекс за однесување на наставници и ученици, како и 

куќен ред за однесување на учениците и на вработените лица. Во наведените интерни 

правилници, јасно се дефинирани сите облици на однесување на учениците и 

вработените и има пропишани процедури за постапување во случај на прекршување на 

правилата на однесување.  

Секоја учебна година, учениците во соработка со своите ментори-наставници, се 

подготвуваат и учествуваат на натпревари на локално, регионално и државно ниво. 

Училиштето има пропишан систем на наградување на учениците. За учениците кои 

постигнуваат најдобар успех и имаат најмал број на изостаноци, училиштето во соработка 

со локалната самоуправа, организира бесплатна еднодневна екскурзија. Училиштето од 

завршните години, избира ученик-првенец на генерација и во соработка со средните 

училишта од општина Прилеп, се врши промовирање на личните постигања на учениците 

и доделување на награди. При одбележување на патрониот празник на училиштето, за 

учениците кои постигнале одличен успех и освоиле награди на натпревари, како и за 

учениците од социјално загрозени семејства, училиштето им доделува ваучери во 

парична вредност.   

Училиштето за учениците кои учествуваат на натпревари на локално, регионално и 

државно ниво, им обезбедува финансиски средства, за патни трошоци и учество на 
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натпревар. Но училиштето недоволно води политика на мотивирање на наставничкиот 

кадар, преку наградување на наставниците кои помогнале и биле ментори на учениците, 

кои постигнале високи успеси и награди на државно и меѓународно ниво.  

. Соработката на училиштето со родителите се прави преку редовните родителски 

средби, Советот на родители и преку Училишниот одбор.  

Училиштето активно е вклучено во животот на локалната заедница, преку 

спроведување на заеднички проекти и учество на настани од интерес на заедницата. 

Локалната самоуправа се вклучува во подобрување на условите за работа во 

училиштето. Училиштето соработува со деловната заедница при реализација на 

практичната настава и обука на учениците 

  Во СОУ Орде Чопела Прилеп управува Училишен одбор  кој  е конституиран согласно 

Законот за средно образование и Статутот на училиштето. Училишниот одбор работи 

согласно законот и  Деловникот за работа со кои јасно се определени неговите  

надлежности за управување во училиштето.  

Директор на училиштето како раководен орган има професионален однос кон работата 

и како приоритет на своето работење го става подобрување на условите за работа во 

училиштето и постигањата на учениците.Работењето на раководниот орган е засновано 

на тимска работа и во таа насока донесува одговорни одлуки. Директорот има подршка во 

раководењето и реализирањето на образовната политика од  сите структури на 

училиштето. 

Училиштето има изработено Самоевалуација со деловоден број  01-330  од 16.10.2019 

година  и Програма за развој заведена со деловоден 01-326  од 16.10.2019 година. 

СОУ „Орде Чопела Прилеп - Прилеп  има Статут број 01-17 од 10.02.2006  година за кој 

има добиено согланост од МОН. Училиштето има Решение од МОН за Статутарна одлука 

за изменување на Статутот на СОУ„Орде Чопела“ Прилеп Уп1 18-3171 од 04.11.2019 

година. 

За учебната 2019/2020 година  училиштето има изготвено Годишна програма за работа 

01-261 од 29.08.2019 година  и истата е усвоена од Советот на Прилеп со Одлука бој 09-

3086/57 од 10.09.2019 година.   . 

Училиштето нема регистрирано Училишен спортски клуб   

.Во училиштето има формирано инклузивен тим со одлука за формирање број 04-22 од 

09.10.2019 година . 

Во училиштето има формиран тим за меѓуетничка соработка за млади во 

образованието(МИМО) , број 08-343  од 17.12.2018 година. Има партнер училиште 

СОУ„Гостивар„ Гостивар . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


