
ИСТОРИЈАТ НА УЧИЛИШТЕТО 

 

Средното училиште на Град Скопје Гимназија „Панче Арсовски“ од Скопје 

се наоѓа во населба Автокоманда, во општината Гази Баба. Тоа е единствената 

гимназија во рамките на оваа општина, во која наставата се одвива на 

македонски јазик и во која најголем дел од учениците се од овој дел од градот, 

па и пошироко.  

Училиштето има долга традиција, бидејќи неговото основање се совпаѓа 

со изградбата на првиот металуршки комбинат во Република Македонија, 

скопската Железарница. Всушност, кога во 1960 година привршувала 

изработката на плановите за изградба на Железарницата, паралелно со 

утврдување на проектите на погоните и технологијата, се утврдувале и 

кадровските потреби. Поради тоа, во јуни истата година практично е пристапено 

кон создавање на образовна установа т.е. Центар, чија задача била образование 

на потребните кадри. Тоа подразбирало концепциско оформување на Центарот, 

изработка на наставни планови и програми, екипирање со наставен персонал, 

обезбедување на стручна литература и создавање на база- изградба на 

училишна зграда.  

Основна задача на Центарот била да оспособува, преквалификува и 

школува кадри од редот на работниците и младенците преку курсеви, семинари, 

редовно и вечерно училишно образование за машинска, металуршка, електро и 

рударска струка.  

Наставните планови и програми биле дело на најистакнати стручни кадри 

од Железарницата кои воедно биле и првите предавачи кои на учениците им го 

пренесувале своето богато искуство. Со оглед на тоа што во тоа време стручна 

литература, посебно за рударска и металуршка речиси и немало, се пристапило 

кон изработка на истата, така што до крајот на првата учебна година биле 

издадени 14 скрипти со што се задоволиле основните потреби. Првата учебна 

1960/61 наставата се одвивала во просториите на Електро-машинскиот 

училишен центар, а ја посетувале вкупно 160 ученици избрани како најдобри од 

800 работници од цела Македонија, кои по најмалку тригодишна успешна 

практика во производството ги напуштала халите и седнала на училишните 

клупи за да го збогатат и прошират своето знаење.  

Веќе од септември 1961 година Центарот под име Центар за образование 

при Рудници и железарница „Скопје“ – Скопје започнал да ја извршува својата 

дејност во свое ново, модерно, изградено училиште, со богато опремени 

кабинети , библиотека и работилници. Во годините што следувале Центарот кој 

во 1979 година го доби името Машинско-металуршки центар „Панче Арсовски“ 

по 22 годишното момче од населбата Автокоманда, кое загина на 13 ноември 

1944 година при ослободување на Скопје, беше храм во кој илјадници учесници 

се здобиваа со знаења и им овозможуваа успешно активно вклучување во 

работниот процес на Железарницата, но и пошироко. Во функција на потребите 

на основачот училиштето повремено организирало дури и истурени паралелки 



за разни занимања, посебно од рударска насока, така што неколку стотини 

вработени во Тајмиште, Демир Хисар и Радовиш на ваков начин станале 

рударски или металуршки техничари т.е. квалификувани работници. Со тек на 

време училиштето постепено се насочуваше кон образување на кадри само од 

машинската и металуршка струка, но кон средината на 90-те г. постојано 

следејќи ја својата основна карактеристика – прилагодливост кон општествените 

потреби, тоа стана единствено верифицирано училиште во Скопје кое за 

потребите на златарницата „Рубин – Кармин“ оспособи три генерации златари и 

неколку металуршки техничари за благородни метали. Меѓутоа, со промените на 

општеството кои условија намалување од потребата од стручни кадри со овие 

профили, а располагајќи со броен и навистина квалитетен наставен потенцијал 

училиштето се прилагодуваше на настанатата ситуација, така што во учебната 

1997/98 г. беа запишани ученици во првите четири паралелки за гимназиско – 

општо образование, со што почна трансформирањето на училиштето од средно 

стручно во гимназија, која од 1998 г. го носи името Државно средно училиште 

„Панче Арсовски“.  

Со процесот на децентрализација на образованието, од 2006 година 

училиштето е во ингеренциии на Град Скопје. Училиштето го доби нов назив 

Средно училиште на Град Скопје Гимназија „Панче Арсовски“-Скопје. Во текот 

на своето четири и пол децениско постоење училиштето секогаш во прв план ја 

имаше заложбата максимално да одговори на потребите на општеството 

образувајќи и воспитувајќи висококвалитетни кадри кои не само што станаа 

солидни рудари, електричари, бравари, металостругари, валавничари, златари, 

машински, металуршки, рударски, електро, металуршки, потоа техничари за 

благородни метали и солидно образувани гимназијалци, туку многумина од нив 

стекнувајќи добра основа го продолжија своето школување и се здобија со 

дипломи на академски граѓани.  

Сите тие со своето залагање, а под водство на наставниот кадар 

допринесоа во текот на изминатите години да бидат освоени бројни признанија, 

пофалби и награди, а самото училиште по повод 25 години од своето постоење 

и успешно работење да добие и 13 Ноемвриска награда на Град Скопје. 


