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ООУ„ Кире Гаврилоски – Јане “ се наоѓа во центарот на градот Прилеп.
Во него се изведува настава од I – IX одделение.
Училиштето е изградено во далечната 1959 година, а со работа започнало во учебната 1960/61 година. Објектот е од тврда
градба и е лоцирано на улица “ Јоска Јорданоски “ број 46.
Во него се образуваат и воспитуваат ученици од населбите што се во близина на училиштето. Воспитно – образовната
работа се раелизира во зграда која е на приземје и спрат со околу 4110 м 2 училишен простор, од кој 1590 м2 е нето училишен
простор.Сите училници се пространи и сончани.
Училиштето работи во две смени. Вкупниот број на вработени е 71, а Наставничкиот совет го сочинуваат 51 наставници и
5 стручни соработници.
Со училиштето раководи директорот, а од стручни соработници се педагогот, психологот ,социологот , специјален
едукатор и рехабилитатор и библиотекар, кој ја води чилишната библиотека и ги опфаќа двете смени во училиштето.
Училишниот двор зафаќа поголема површина која е добро уредена со зеленило, фонтана, клупи за седење, спотски
терени и дрвореди. Ваквите услови допринесуваат училишниот двор да е постојано исполнет со деца од најмала возраст,
возрасни луѓе и стари лица кои се релаксираат во нивното слободно време.
Во послeдните години ова училиште претрпи поголеми промени, а со самото тоа се подобрија и условите за реализација
на воспитно – образовната работа. Направени се крупни инфраструктурни промени во училиштето и тоа, реконструкција на
ходниците во училиштето, изградба на тоалет за лица со попреченост, пристапна рампа за лица со инвалитска количка,
промена на влезната порта од училишниот двор, замена на старата мрежа со нова од училишното игралиште, и се започна
изградбата на фискултурната сала. Реконструкција на ходниците и холовите, боење на цокле во три бои, обработка на тавани.
Набавка на наставни образовни помагала (10 бели табли,2 ЛЦД проектор, 2 интерактивни табли,нагледни , 6 графички табли ),
набавка на училишен мебел и набавка на 25 пероснални компјутери и 80 таблети .

Дел од нив беа приоритетните задачи во Годишните програми на училиштето во изминативе 2 години, а со тоа се
подобрија условите за работа, хигиенските услови и енергетски бенефити подобро осветлување и заштеда на енергија.

Во ова училиште посебна атракција е просторот во задниот дел од училишната зграда. Имено, во училишниот парк има
лоцирано 6 училница на отворено каде се изведува дел од наставата. Овој дел од училишниот двор редовно се одржува и
разубавува со садници свеќиња.

. Исто така во училиштето функционираат Училишниот одбор, Советот на родители, Стручните активи.
Мисијата на училиштето е:
Нашето училиште овозможува пријатна и квалитетна клима и современа настава со еднакви можности за
сите ученици, како и развивање на нивните индивидуални способности, подготвувајќи ги за понатамошното
образование и за соочувањето со предизвиците на современото општество.

Визијата на ова училиште е:
Модерно современо училиште кое преку соработка со локалната заедница и со максимално и доследно
ангажирање на наставниот кадар кој применува иновативни програми и активности овозможува формирање на
задоволни, психо-физички здрави, исполнителни, креативни и едуцирани млади личности.

Училиштето секоја учебна година се вклучува во сите активности организирани на локално и државно ниво, учествува на многу
конкурси, натпревари и се збогатува со повеќе дипломи, награди и пофалници.
УЧИЛИШНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА САМОЕВАУЛАЦИЈАТА
1.Весна Зероска-педагог
2.Снежана Коцевска Шубеска-социолог
3.Весна Аџулеска-ооделенски наставник
4.Габриела Јосифоска Димеска-предметен наставник
2.Лилјана Базеркоска-родител
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