.“
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Воспитно-образовната дејност на ОСУ „Св. Климент Охридски" се одвива во старата гимназиска
зграда лоцирана во центарот на градот.
Историјата на старата зграда, односно охридската Гимназија е од особена важност за
развојот на гимназиското образование во Охрид и Македонија. Изградбата започнала во 1908 година по
фотографија од француска зграда во неокласицистички стил,а инвестирал Ејуп Сабри од Охрид. До
1944 година оваа зграда имала различна намена: турска управа, војничка касарна, општина, училиште
со интернат и слично. Почетоците на гимназиското образование во Охрид се некаде во првата деценија
на XX век, што значи дека имаме едновековна гимназиска традиција. Во 1926г. при Гимназијата е
основан и ученички интернат кој бил наменет за згрижување на посиромашните ученици и учениците
од пошироката околија. Тогашен директор бил господинот Лешнароски Петар. Во 1936, Гимназијата ја
зафаќа пожар и ги оштетува двата поткровни ката кои се повторно возобновени во 2006 година, со што
оваа прекрасна институција го добива својот стар лик. Гимназијата работи и за време на Втората светска
војна, односно тогаш е основана учителска школа. Но, со непречена работа и настава на македонски јазик,
Гимназијата работи по Втората светска војна. Од тие причини, генерацијата на матуранти 1945/46, во
нашата архива е забележана како прва генерација матуранти.



КОДЕКС НА ОБЛЕКУВАЊЕ ЗА НАСТАВНИЦИ,СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ И УЧЕНИЦИ



Генерално неприфатлива е следната облека, која:
− вообичаено се користи во домот, во ноќни клубови или за спортски активности;
− премногу ги открива грбот, градите, стапалата, стомакот или долната облека на вработениот;
− е неиспеглана, истуткана, нечиста, изветвена, проѕирна или со големи засеци и деколтеа;
− содржи зборови, изрази или слики кои можат да бидат навредливи или неприфатливи за другите вработени.
Генерално неприфатливи видови на облека се следните:
− тренерки (освен за наставниците по спорт), бермуди, панталони со прерамки, куси панталони, тесни
панталони (хеланки) или други кои се припиени до телото;
− куси и тесни здолништа со должина над колената, мини–здолништа, облека за плажа и фустани со прерамки;
− тесни маички со прерамки или без ракави, горна облека која го истакнува стомакот, маици со навредливи
зборови, логоа, слики, карикатури или слогани, дуксери;
− секаков вид на папучи, капи и покривки за глава, кои се носат во работните простории.
- накит, шминка, парфем и тоалетни води се генерално прифатливи. Секаков вид на пирсинг, освен вообичаени
обетки, се неприфатливи.
Генерално прифатлива облека е следната:
− панталони со нормална широчина и со рабови или без нив, направени од памук, волна или синтетички
материјали,
− неформални фустани и здолништа, со должина до или под колена, односно должината на фустанот и
здолништето треба да биде таква за да овозможи комфорно седење во јавност;
− кошули со долги или куси ракави, џемпери, поло маици и блузи со висок врат;
− повеќето спортски палта или палта за одело, доколку не се во спротивност со генералните насоки;
− класични чевли, мокасини, чизми, соодветни сандали и чевли со потпетица.
Доколку се забележи непочитување на Кодексот на облекување, Директорот на училиштето нема да дозволи
наставникот да ја одржи наставата.

























КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ















Учениците треба да бидат во училиштето 15 минути пред започнувањето на наставата
За време на престојот во училиштето учениците треба да се однесуваат пристојно кон наставниците, учениците и сите
вработени во него
Учениците треба да бидат пристојно и уредно облечени односно да ги носат училишните униформи
За време на малите одмори учениците не треба да ја напуштаат училишната зграда без посебна потреба
Учениците треба навреме да го оправдаат своето отсуство на часови
Учениците треба совесно да го извршуваат дежурството
Учениците не треба да потпаѓаат под негативно влијание на другите ученици
Учениците не треба да го злоупотребуваат носењето на мобилни телефони
Дежурните ученици треба навремено да ги пријавуваат разните оштетувања на училишниот инвентар и проблемите во
класот кај дежурните наставници, класниот раководител или стручните соработници
Учениците треба навремено да ги информираат класните раководители, стручните соработници или дежурните
наставници доколку имаат сознанија за потенцијални конфликти во училиштето или училишниот двор
За учениците кои нема да го почитуваат Кодексот на однесување, училиштето ќе постапи според Упатството за
педагошки мерки во јавните средни училишта и Интерниот правилник за педагошки мерки.





КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ И СТРУЧНИОТ КАДАР












Наставниците треба да бидат во училиштето 15 минути пред започнувањето на наставата
За време на наставата наставниците и стручните соработници треба да се однесуваат професионално и достоинствено
Забрането е да се навредува и омаловажува личноста на ученикот
Секој прекршок на ученичката должност треба задолжително да се пријави во стручната служба и кај директорот на
училиштето
Дежурните наставници треба да внимаваат на редот и дисциплината во училишните простории за време на одморите
Зборување на мобилен телефони за време на наставата е забрането
Отсуството од работа наставниците и стручните соработници треба навремено да го пријават кај директорот на
училиштето





Информирање и афирмирање



Во текот на учебната 2018/2019 година, информативната дејност на училиштето ќе се остварува преку
најразлични форми на информирање. Секоја информација ќе биде проследена во писмена форма и приложена
во училишната документација. Начинот на информирање ќе се остварува на следниот начин:
.
Главниот информатор за училиштето е училишната web страна www.gimnazijaohrid.com
Информирање на учениците и родители преку брошура (училишен информатор) за наставните планови,
наставните програми и делови од оваа годишна програма, како и со делови од полугодишниот и годишниот
извештај.
Информирање на учениците и родители преку издавањето на училишниот весник „Јужен бран“ .
Информирање на родителите во рамките на родителските средби.
Информирање на родителите на седница на Советот на родители со презентација на Годишната програма,
Полугодишниот и Годишниот извештај за работата на училиштето .
Доставување на годишна програма, полугодишен и годишен извештај до основачот во писмена и електронска
форма, односно во електронска форма до МОН, Државниот просветен инспекторат и Бирото за развој на
образованието.
Доставување на годишна програма, полугодишен и годишен извештај во електронска форма до членовите на
Училишниот одбор кои се претставници од Советот на општината и од родителите.
Други облици на информирање што ќе ги спроведат класните раководители, стручните соработници и
секретарот на училиштето по одделни подрачја.














Промоција на училиштето


Со цел да се промовира училиштето како и да се запознаат учениците кои треба да се запишат во средно
училиште заедно со нивните родители, со мисијата и визијата на ОСУ „Св.Климент Охридски“, во училиштето
ќе се организираат промотивни денови со посебна програма која ќе се реализира за време на отворените
денови непосредно пред патрониот празник на училиштето. Училиштето се промовира и преку свеченостите за
доделување на дипломи и награди кои се од отворен карактер а истите го промовираат училиштето но и
учениците и наставниот кадар во него. Ваков тип на приредби ќе се организираат и оваа учебна година.

