Врз основа на член 89-а став 1 алинеа 2 од Законот за средно образование (Сл.весник
бр.52/02, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/2010, 116/10, 156/10, 18/11 и
51/11) и член 125 од Статутот на Средното училиште на Град Скопје Гимназија „Никола
Карев"- Скопје бр. 01-380/2 од 15.12.2005 година, Училишниот одбор на седницата одржана на
ден 31.10.2011 год., донесе

СТАТУТ
НА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА КАРЕВ" - СКОПЈЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут во Средното училиште на Град Скопје гимназија „Никола Карев" Скопје, (во понатамошниот текст училиштето) се уредува:
називот и седиштето,
застапувањето, управувањето и раководењето, организационата поставеност, воспитнообразовната работа, статусот на учениците, наставниците, стручните соработници и другите
работници, финансирањето, информирањето, тајност и заштита на обработка на личните
податоци и други прашања од работењето на училиштето.
Член 2
Одделни прашања што се уредени со овој Статут може поблиску да се уредат со
правилници, одлуки и други акти.
Член 3
Називот на училиштето гласи :
Средно училиште на Град Скопје гимназија „Никола Карев" ц.о. Скопје, Република
Северна Македонија.
Скратениот назив гласи :
СУГС гимназија „Никола Карев" ц.о. - Скопје
Седиштето на училиштето е во Скопје, Карпош III, ул. „Никола Русински " бб.
Член 4
Училиштето е основано со Решение на Президиумот на АСНОМ бр.129 од 3.11.1944
година.

Член 5
Училиштето има статус на правно лице кој се стекнува со упис во Централниот
регистар на Република Северна Македонија.
Член 6
За своите обврски училиштето во правниот промет со трети лица одговара со сите
средства со кои располага - целосна одговорност.
Член 7
Печатот на училиштето го содржи името на државата, називот и седиштето на
училиштето и е во облик на круг со пречник од 40 мм, а во средината на печатот е грбот на
Република Северна Македонија.
Штембилот е во правоаголна форма со ист текст како и печатот со место за дата и
бројот на предметот.
Член 8
Со печатот и штембилот се задолжува и го употребува лице овластено од директорот.
Член 9

закон.

Промена на името и статусни промени на училиштето се вршат во согласност со
Член 10
Основната дејност на училиштето е воспитно - образовна за остварување на планови
и програми за гимназиско образование.
По претходно добиена согласност од Министерството за образование и наука,
дополнителна дејност на училиштето е :
- Културни и забавни активности
- Други забавни активности неспомнати на друго место.
Член 11
Во работењето на училиштето, службен јазик се македонскиот јазик и неговото
кирилско писмо .
II. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО
Член 12
Училиштето го застапува и претставува директорот,
Во случај на отсуство или спреченост на директорот, училиштето го застапува односно
претставува лице овластено од директорот.
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Член 13
Директорот како застапник е овластен во име на училиштето да склучува договори и
врши други правни дејствија, да го застапува училиштето пред судови, државни органи и
други органи, организации и институции.
Член 14
Директорот во рамките на своите овластувања и надлежности може да овласти друго
лице за превземање одредени правни дејствија.
Член 15
Директорот на училиштето согласно Статутот на училиштето назначува лица со
посебни овластувања и одговорности.
Член 16
Овластувањата на директорот утврдени со овој Статут се запишуваат во Централниот
регистар на Република Северна Македонија.
Член 17
Средното образование е задолжително за секој граѓанин под еднакви услови
утврдени со Законот за средното образование.
Средното образование во училиштето е бесплатно.
Не се дозволени дискриминации засновани на пол, раса, боја на кожата, национално
и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотната и општествената положба.

III. ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО
Член 18
Воспитно - образовната работа во училиштето се реализира преку повеќе програмски
подрачја:
1. Задолжителни предмети
2. Изборни предмети
3. Проектни активности
Член 19
Задолжителни предмети се програмско јадро на гимназиското образование и се
однесуваат на сите ученици. Преку изучување на заеднички општо - образовни предмети за
сите образовни профили кои во континуитет продолжуваат од основното образование
обезбедува подигање на општата култура на учениците како претпоставка и подготовка за
нивно понатамошно образование.
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Учебната година по правило почнува на 1 септември а завршува на 31 август
наредната година и се организира во согласност со Календарот за организација на работата
во средните училишта донесен од Министерот надлежен за вршење на работите од областа
на образованието.
Член 37
Воспитно - образовната работа во училиштето не смее да се прекинува во текот на
наставната година, освен за вонредни состојби (природни непогоди, епидемии и друго) за
што решава основачот, а во согласност со Министерството.
Член 38
Во училиштето настава не се изведува за време на ученичките одмори и на денот на
училиштето.
На 24-ти Мај Денот на „Св.Кирил и Методиј", во училиштето се организираат
културни, спортски и други манифестации и на тој ден не се изведува настава.
Во деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и на „21-ви Март" - денот на
еколошката акција на младите во Република Северна Македонија и денот на полнолетството,
не се изведува редовна настава туку се реализираат активности по посебни програми.
Настава во училиштето не се изведува на државните празници и другите празници
утврдени со закон.
Член 39
Наставата во училиштето се одвива во рамките на петтодневна работна недела.
Училиштето работи во две смени. Наставниците во првата смена работат започнувајќи
во 7:00 часот до 13:00 часот, а во втората од 13:00 до 19:00 часот.
Наставниот час во училиштето трае 45 минути.
Член 40
Во наставата се употребуваат учебници кои се изработени согласно со концепцијата
за учебник што на предлог на Бирото за развој на образованието ја донесува Министерот.
Одлуката за избор на учебници ја донесува Наставничкиот совет врз основа на
образложен писмен предлог од стручниот актив за секој наставен предмет.
За изборот на учебниците кои ќе бидат во употреба во наредната учебна година,
училиштето е должно да ги извести учениците и нивните родители, како и Државниот
просветен инспекторат до крајот на јуни во тековната година.
Член 41
Работата во училиштето се одвива по Куќен ред кој го утврдува Училишниот одбор на
училиштето.
Куќниот ред содржи одредби за:
- работното време за изведување на наставата;
- работното време на другите служби во училиштето;
- редот за влегувањето во училишната зграда на работниците, учениците и
надворешните лица ;
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Член 96
Советувањето се врши во групи согласно со неделниот и месечниот план од член 74
став 9.
Бројот на родителите во групите не може да биде поголем од 20.
Советувањето се реализира во два термина во траење од 60 минути.
На советувањто на родителот, односно старателот, педагогот, односно психологот е
должен да постапува согласно со Програмата за советување на родителите, која по предлог на
Педагошката служба ја донесува министерот.
Психологот, односно педагогот при советувањето на родителите не смее да ја
злоупотребува својата функција.
Член 97
Ако родителот односно старателот повеќе од четири пати по било кој основ од член 73
се повикува на советување, на секое следно советување присуствува и претставник од
Педагошката служба.
Ако родителот односно старателот не се јави на советувањето и по третата покана се
известува Центарот за социјални работи.
Педагошката служба за родителите односно старателите кои не се јават на поканата за
советување и истите не го оправдале своето отсуство поднесува предлог за поведување
прекршочна постапка.

V. НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ ВО УЧИЛИШТЕТО
Член 98
Воспитно - образовната работа во училиштето ја остваруваат наставници и стручни
соработници.
Наставници можат да бидат лица кои завршиле соодветни студии за образование на
факултет, висока школа или академија и положен стручен испит.
Наставници можат да бидат и лица кои имаат соодветно високо образование стекнато
на други факултети а се здобиле со педагошка, психолошка и методска подготовка на
соодветни факултети и имаат положено стручен испит.
Стручни соработници можат да бидат лица со завршено соодветно високо образование.
Наставниците и стручните соработници треба да се државјани на Република Северна
Македонија и да го владеат јазикот и писмото на кој се изведува наставата.
Училиштето е должно да организира комисиска проверка на наставникот и стручниот
соработник за владеење на јазикот од став 5 на овој член.
Член 99
Засновањето на работниот однос се врши во согласност со Законот за средно
образование, Законот за работни односи и Законот за јавните службеници при што
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Член 123
Распоредот на работното време на наставниците и стручните соработници во рамките
на 40 часовна работна недела.
Работното време на наставниците по правило во прва смена започнува во 7:00 часот а
завршува во 13:00 часот, а во втора смена започнува во 13:00 часот а завршува во 19:00 часот.
Работното време на стручните соработници по правило во прва смена започнува во
7:00 часот а завршува во 15:00 часот, а во втора смена започнува во 11:00 часот а завршува во
19:00 часот.
Работното време од став 1 и 2 наставниците и стручните соработниици го планираат.
Дневниот одмор на наставниците и стручните соработници е во време на одморот на
учениците.
Годишниот одмор наставниците и стручните соработници го користат за време на
летниот распуст на учениците а согласно ЗРО, Колективниот договор за средно образование
и Законот за средно образование.

VI. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО
Член 124
Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор.
Училишниот одбор е составен од 12 члена, и тоа: четири преставника од
наставниците, три преставника од родителите, односно старателите на учениците, три
преставника од основачот и по еден преставник од Министерството и деловната заедница,
имајќи ја во предвид соодветната и правичната застапеност на приупрадниците на сите
заедници.
Претставникот од деловната заедница учествува во работата на Училишниот одбор,
но нема право на учество при гласањето и донесувањето на одлуките.
Член 125
Членовите на Училишниот одбор се избираат за период од четири години со право на
уште еден избор.
Член 126
Претставниците на основачот ги именува и разрешува Советот на Градот Скопје.
Претставниците од родителите односно старателите на учениците ги именува и
разрешува Советот на родителите.
Претставниците од наставниците ги именува и разрешува Наставничкиот совет на
училиштето.
Претсатвниците од Министертвото ги именува и разрешува Министерот, а
претставниците од деловната заедница Стопанската комора на Република Северна
Македонија.
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Градоначалникот е должен во рок од 5 дена од денот на добивањето на предлогот да
го избере кандидатот предложен од училишниот одбор.
Член 141
Ако на објавениот оглас за директор не се пријават кандидати, или се пријават
кандидати кои не ги исполнуваат условите или по спроведената постапка за именување на
директор не биде именуван директор, се распишува нов оглас.
Член 142
Директорот ги има следните права и должности:
- ја предлага годишната програма за работа и превзема мерки за нејзино
спроведување;
- ги извршува одлуките на училишниот одбор;
- избира комисии како помошни тела;
- врши избор на наставници, стручни соработници и други работници;
- врши прием на ученици во текот на годината;
- формира и раководи со училишната комисија за екстерно проверување на
постигањата на успехот на учениците;
- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја;
- одлучува за распоредување на наставници, стручни соработници и други
работници и врши оценување во согласност со резултатите од нивната работа;
- поднесува извештај за успехот и за постигнатите резултати во воспитно образовната работа до Бирото за развој на Република Северна Македонија;
- одлучува за престанок на работниот однос на наставниците стручните соработници
и другите работници;
- поднесува извештај за реализација на годишната програма до Министерството и
градот;
- склучува договори, потпишува свидетелства, решенија, налози и други акти
согласно законот;
- одобрува отсуства на вработени и ученици;
- одредува замена на ненадејно отсутни работници;
- ги подготвува, свикува и раководи со седниците на Наставничкиот совет и активно
учествува во работата на другите стручни органи во училиштето;
- учествува во подготвување на материјалите и во работата на Училишниот одбор;
- одлучува за користење на средствата на училиштето;
- дава наредби за финансиско - материјално и административно работење на
училиштето;
- се грижи и превзема мерки за подобрување условите за работа и непречено
вршење на дејноста на училиштето;
- соработува со надлежни просветни, педагошки и други органи;
- врши инструктивно - педагошки надзор во работата;
- се грижи за редот и дисциплината во училиштето;
- назначува лица со посебни овластувања;
- врши и други работи во согласност со Законот, статутот и другите акти.
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Член 155
Одборот на родителите на годината ги врши следните работи:
- разгледува прашања за остварување на воспитно - образовната работа на
годината;
- го разгледува успехот и поведението на учениците на годината и дава мислење;
- ја разгледува редовноста на учениците на годината и дава мислење;
- соработува со советот на годината;
- се грижи за обезбедување средства за осовременување на наставата.
Член 156
Одборот на родителите на паралелката ги врши следните работи:
- разгледува прашања од животот и работата на учениците во паралелката и дава
мислење за подобрување;
- го разгледува успехот и поведението на учениците и дава мислење;
- ја разгледува редовноста на учениците во паралелката и дава мислење;
- соработува со раководителот на паралелката и советот на паралелката;
- се грижи за обезбедување средства за подобрување на условите за работа и се
ангажира во помагање на учениците - социјални случаи.

Х. ФИНАНСИРАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО
Член 157
Средствата за финансирање на училиштето се обезбедуваат од Буџетот на Република
Северна Македонија, на начин и постапка утврдени со Законот за буџетите на Република
Северна Македонија, законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија и
законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.
Член 158
Јавното средно училиште може да стекнува средства и од :
- проекти одобрени од министерот;
- легати, подароци и завештавнија и
- други извори.
Средствата од став 1 на овој член ќе бидат наменети за унапредување,
осовременување и развој на дејноста во училиштето за што се поднесува извештај до
Министерството, до Советот на град Скопје, односно до надлежниот орган на локалната
самоуправа.
Посебен пропис за условите за стекнување и распределба на средставта од став 2 на
овој член донесува Советот на град Скопје и надлежниот орган на локалната самоуправа.
Начинот на распределбата на средствата од став 1 алинеја 3 од овој член го
пропишува Министерот.
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XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 164
Училиштето со новиот назив од член три на овој Статут се пререгистрира во
Централниот регистар на Република Северна Македонија.
Член 165
Статутот и другите општи акти во училиштето ги изготвува комисија определена од
Училишниот одбор.
Статутот се смета за донесен ако за него гласале повеќе од половината од членовите
на Училишниот одбор.
Член 166
Измените и дополнувањето на Статутот се вршат на ист начин и постапка како и при
неговото донесување.
Член 167
Со денот на влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот бр.01-380/2
донесен на 15.12.2005 год.
Член 168
Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето на огласна табла, а ќе се објави
по давањето на согласност од Министерството за образование и наука.

Претседател
на Училишниот одбор
Ана Пота
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