Врз пснпва на шлен 89-а став 1 алинеа 2 пд Закпнпт за среднп пбразпвание (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 шлен 125 пд Статутпт на Среднптп ушилищте на Град Скппје Гимназија
„Никпла Карев“- Скппје бр. 01-380/2 пд 15.12.2005 гпдина, Ушилищнипт пдбпр на седницата
пдржана на ден 31.10.2011 гпд., дпнесе

СТАТУТ
НА СРЕДНПТП УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКППЈЕ
ГИМНАЗИЈА „НИКПЛА КАРЕВ“ – СКППЈЕ

I. ПСНПВНИ ПДРЕДБИ
Член 1
Сп пвпј Статут вп Среднптп ушилищте на Град Скппје гимназија „Никпла Карев“ Скппје, (вп ппнатампщнипт текст ушилищтетп) се уредува: називпт и седищтетп,
застапуваоетп, управуваоетп и ракпвпдеоетп, прганизаципната ппставенпст, впспитнппбразпвната рабпта, статуспт на ушениците, наставниците, струшните спрабптници и другите
рабптници, финансираоетп, инфпрмираоетп, тајнпст и защтита на пбрабптка на лишните
ппдатпци и други пращаоа пд рабптеоетп на ушилищтетп.
Член 2
Пдделни пращаоа щтп се уредени сп пвпј Статут мпже ппблиску да се уредат сп
правилници, пдлуки и други акти.
Член 3
Називпт на ушилищтетп гласи :
Среднп ушилищте на Град Скппје гимназија „Никпла Карев” ц.п. Скппје, Република
Македпнија.
Скратенипт назив гласи :
СУГС гимназија „Никпла Карев” ц.п. - Скппје
Седищтетп на ушилищтетп е вп Скппје, Карппщ III, ул. „Никпла Русински “ бб.

Член 4
Ушилищтетп е пснпванп сп Рещение на Президиумпт на АСНПМ бр.129 пд 3.11.1944
гпдина.

Член 5
Ушилищтетп има статус на правнп лице кпј се стекнува сп упис вп Централнипт
регистар на Република Македпнија
Член 6
За свпите пбврски ушилищтетп вп правнипт прпмет сп трети лица пдгпвара сп сите
средства сп кпи распплага - целпсна пдгпвпрнпст.
Член 7
Пешатпт на ушилищтетп гп спдржи иметп на државата, називпт и седищтетп на
ушилищтетп и е вп пблик на круг сп прешник пд 32 мм, а вп средината на пешатпт е грбпт на
Република Македпнија.
Штембилпт е вп правпагплна фпрма сп ист текст какп и пешатпт сп местп за дата и
брпјпт на предметпт.
Член 8
Сп пешатпт и щтембилпт се задплжува и гп упптребува лице пвластенп пд директпрпт.
Член 9
Прпмена на иметп и статусни прпмени на ушилищтетп се врщат вп спгласнпст сп
закпн.
Член 10
Пснпвната дејнпст на ушилищтетп е впспитнп - пбразпвна за пстваруваое на планпви
и прпграми за гимназискп пбразпвание.
Пп претхпднп дпбиена спгласнпст пд Министерствптп за пбразпвание и наука,
дппплнителна дејнпст на ушилищтетп е :
- Културни и забавни активнпсти
- Други забавни активнпсти несппмнати на другп местп.
Член 11
Вп рабптеоетп на ушилищтетп, службен јазик се македпнскипт јазик и негпвптп
кирилскп писмп .

II. ЗАСТАПУВАОЕ И ПРЕТСТАВУВАОЕ НА УЧИЛИШТЕТП
Член 12
Ушилищтетп гп застапува и претставува директпрпт,
Вп слушај на птсуствп или спрешенпст на директпрпт, ушилищтетп гп застапува пднпснп
претставува лице пвластенп пд директпрпт.
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Член 13
Директпрпт какп застапник е пвластен вп име на ушилищтетп да склушува дпгпвпри и
врщи други правни дејствија, да гп застапува ушилищтетп пред судпви, државни пргани и
други пргани, прганизации и институции.
Член 14
Директпрпт вп рамките на свпите пвластуваоа и надлежнпсти мпже да пвласти другп
лице за превземаое пдредени правни дејствија.
Член 15
Директпрпт на ушилищтетп спгласнп Статутпт на ушилищтетп назнашува лица сп
ппсебни пвластуваоа и пдгпвпрнпсти.
Член 16
Пвластуваоата на директпрпт утврдени сп пвпј Статут се запищуваат вп Централнипт
регистар на Република Македпнија.
Член 17
Среднптп пбразпвание е задплжителнп за секпј граданин ппд еднакви услпви
утврдени сп Закпнпт за среднптп пбразпвание.
Среднптп пбразпвание вп ушилищтетп е бесплатнп.
Не се дпзвплени дискриминации заснпвани на ппл, раса, бпја на кпжата, наципналнп
и спцијалнп пптеклп, пплитишкп и верскп уверуваое, имптната и ппщтествената пплпжба.

III. ВПСПИТНП - ПБРАЗПВНА РАБПТА ВП УЧИЛИШТЕТП

Член 18
Впспитнп - пбразпвната рабпта вп ушилищтетп се реализира преку ппвеќе прпграмски
ппдрашја:
1. Задплжителни предмети
2. Избпрни предмети
3. Прпектни активнпсти
Член 19
Задплжителни предмети се прпграмскп јадрп на гимназискптп пбразпвание и се
пднесуваат на сите ушеници. Преку изушуваое на заеднишки ппщтп - пбразпвни предмети за
сите пбразпвни прпфили кпи вп кпнтинуитет прпдплжуваат пд пснпвнптп пбразпвание
пбезбедува ппдигаое на ппщтата култура на ушениците какп претппставка и ппдгптпвка за
нивнп ппнатампщнп пбразпвание.
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Член 20
Избпрнатите предмети имаат за цел да ги задпвплат ппсебните интереси на
ушениците за стекнуваое, прпщируваое и прпдлабпшуваое на знаеоата, какп и развиваое
на сппспбнпсти и вещтини сп щтп им се пвпзмпжува да бидат ппсппдветнп ппдгптвени за
пплагаое на државна матура, заврщен испит или ппуспещнп да се вклушат на пазарпт на
трудпт.
Член 21
Ушениците задплжителнп изушуваат пп еден избпрен предмет вп втпра гпдина и
избпрен пакет кпј гп изушуваат вп трета и шетврта гпдина.
Ушениците се ппределуваат за избпрните предмети и пакети пред заврщуваое на
прва пднпснп втпра гпдина, најдпцна дп 30 мај.
Член 22
Ушеникпт мпже да ја прпмени првишната пдлука и да избере други предмети, нп
најдпцна дп 10 јуни вп текпвната наставна гпдина.
За избпрпт на предметите, пднпснп нивната прпмена, мпра да има спгласнпст
пптпищана пд рпдителпт пднпснп старателпт на ушеникпт.
Член 23
Зависнп пд брпјпт на ушениците щтп се ппределиле за избпрните предмети, се
фпрмираат групи за следеое на избпрните предмети.
Брпјпт на ушениците вп групите за следеое на избпрните предмети немпже да биде
ппмал пд 17 ушеници.
Член 24
Целта и функцијата на прпектните активнпсти вп ушилищтетп е да им се излезе вп
пресрет на ушениците кпи сакаат да истражуваат и напредуваат вп пдредени ппдрашја и
пбласти вп функција на прпщируваое и прпдлабпшуваое на свпите знаеоа, умееоа и
вещтини пд сппдветна пбласт.
Член 25
Прпектните активнпсти се изведуваат сппред стандардите прппищани пд Бирптп за
развпј на пбразпвание и сппдветен фпнд на шаспви, вп сите шетири гпдини, пп слпбпден
избпр на ушеникпт и вп зависнпст пд капацитетите и мпжнпстите на ушилищтетп.
Член 26
Наставата вп ушилищтетп е тепретска.
Наставните предмети пп гпдини и неделнипт брпј на шаспви за изведуваое на настава
пп предмети, ушилищтетп ги реализира спгласнп наставнипт план.
Наставните спдржини пп предмети и другите пблици на впспитнп - пбразпвната
дејнпст се реализираат сп ппстпјните наставни прпграми.
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Член 27
Дппплнителна настава се прганизира за ушеници кпи ппкажуваат кпнтинуиранп слаби
резултати вп ушеоетп, а пспбенп акп:
-имаат најмалку две слаби пценки;
-имаат слаби резултати пп пдреден наставен предмет;
-птсуствуваат пд настава пп пдреден наставен предмет;
-на бараоена ушеникпт или негпвипт рпдител, пднпснп старател.
Наставникпт кпј ја реализира наставата пп наставнипт предмет ги задплжува
ушениците пд став1 алинеа 1 на пвпј шлен за ппсета на дппплнителна настава, а за ушениците
пд став1 акинеа 2 и 3 на пвпј шлен дппплнителната настава се прганизира пп пценка на
наставникпт.
Ушеникпт упатен на дппплнителна настава вп текпт на еден месец ппсетува
дппплнителна настава најмнпгу пп два наставни предмети сп најмнпгу шетири наставни шаса
пп наставен предмет.
Дпкплку ушеникпт за кпј наставникпт пдредил задплжителна дппплнителна настава
не ги ппсетува шаспвите пп дппплнителна настава, ушеникпт дпбива непправдан изпстанпк.
За упатуваоетп на ушеникпт на дппплнителна настава наставникпт задплжителнп гп
известува рпдителпт, пднпснп старателпт.
Член 28
Дпдатна настава се прганизира за ушениците кпи ппстигнуваат знашителни резултати
пп пдделни наставни предмети (талентирани ушеници).
Дпдатната настава за ушениците пд став 1 на пвпј шлен наставникпт е дплжен да им ја
ппнуди на ушениците, а ушениците пдлушуваат дали ќе ја ппсетуваат дпдатната настава.
Член 29
Ушилищтетп најдпцна дп 20 септември вп текпвната гпдина треба да истакне
расппред за дппплнителна и дпдатна настава за секпј наставен предмет, на виднп местп вп
ушилищтетп и истипт да гп дпстави дп Државнипт прпсветен инспектпрат.
За наставникпт кпј непправданп нема да ја реализира дппплнителната и дпдатната
настава спгласнп расппредпт пд став 1 на пвпј шлен ќе се ппведе ппстапка за дисциплински
престап.
За дисциплинскипт престап пд став 2 на пвпј шлен на наставникпт му се изрекува
дисциплинска мерка паришна казна пд 10% дп 30% пд еднпмесешнипт изнпс на нетп-платата
исплатена на наставникпт вп месецпт пред изврщуваое на дисциплинскипт престап, вп
траеое пд три дп щест месеци.
Пдлука за изрекуваое паришна казна дпнесува директпрпт пп претхпднп
спслущуваое на рабптнипт.
Прптив Пдлуката на директпрпт наставникпт има правп на пригпвпр вп рпк пд 8 дена
пд приемпт на рещениетп дп ушилищнипт пдбпр.
Член 30
Рабптата на ушилищтетп вп текпт на ушебната гпдина се уредува сп Гпдищна
прпграма.
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Гпдищната прпграма за рабпта на ушилищтетп ја дпнесува Ушилищнипт пдбпр на
предлпг на Наставнишкипт спвет дп 1 септември, а најдпцна дп 15 септември, пд текпвната
ушебна гпдина.
Член 31
На секпја втпра гпдина вп ушилищтетп се врщи сампевалуација на рабптата кпја има
за цел да гп ппдпбри квалитетпт на рабптата вп ушилищтетп.
Сампевалуацијата на рабптата на ушилищтетп се врщи вп ппвеќе ппдрашја врз пснпва
Индикатприте за квалитетпт на рабптата на ушилищтата дпнесени пд Државнипт прпсветен
инспектпрат.
Сампевалуацијата на рабптата на ушилищтетп вп спрабптка сп Бирптп за развпј на
пбразпваниетп и преппраките пд Извещтајпт пд интегралната евалуација спрпведена пд
страна на Државнипт прпсветен инспектпрат, ја врщи Ушилищна кпмисија фпрмирана пд
Ушилищнипт пдбпр на предлпг пд Наставнишкипт спвет.
Член 32
Ушилищната кпмисија пд претхпднипт шлен се спстпи пд претседател- кппрдинатпр на
сампевалуацијата, и шленпви вп зависнпст пд брпјпт на ппдрашјата кпи се ппфатени сп
сампевалуацијата.
Член 33
Извещтајпт сп резултатите пд сампевалуацијата ушилищтетп ги дпставува дп
Државнипт прпсветен инспектпрат.
Член 34
Заради пбезбедуваое квалитет вп наставата, на секпи шетири гпдини, Ушилищнипт
пдбпр дпнесува прпграма за развпј на ушилищтетп.
Прпграмата за развпј на ушилищтетп се дпнесува врз пснпва на резултатите пд
сампевалуацијата на ушилищтетп, преппраките пд извещтајпт пд интегралната евалуација и
резултатите пд екстерната евалуација кпи се спдржани вп гпдищнипт извещтај за рабптата
на наставниците и струшните спрабптници, изгптвен пд страна на Државнипт прпсветен
инспектпрат.
Член 35
Впспитнп - пбразпвната дејнпст вп ушилищтетп се прганизира и изведува вп
паралелки и групи и индивидуалнп.
Брпјпт на ушениците вп паралелките не мпже да биде ппмал пд 25, а ппгплем пд 34
ушеници.
Паралелка мпже да се фпрмира и сп ппмал брпј ушеници утврдени пд став 2 на пвпј
шлен, пп дпбиена спгласнпст пд пснпвашпт.
Член 36
Впспитнп - пбразпвната рабпта вп ушилищтетп се пстварува вп ушебни гпдини.
6

Ушебната гпдина пп правилп ппшнува на 1 септември а заврщува на 31 август
наредната гпдина и се прганизира вп спгласнпст сп Календарпт за прганизација на
рабптата вп средните ушилищта дпнесен пд Министерпт надлежен за врщеое на рабптите
пд пбласта на пбразпваниетп.
Член 37
Впспитнп - пбразпвната рабпта вп ушилищтетп не смее да се прекинува вп текпт на
наставната гпдина, псвен за впнредни спстпјби (прирпдни неппгпди, епидемии и другп) за
щтп рещава пснпвашпт, а вп спгласнпст сп Министерствптп.
Член 38
Вп ушилищтетп настава не се изведува за време на ушенишките пдмпри и на денпт на
ушилищтетп.
На 24-ти Мај Денпт на „Св.Кирил и Метпдиј”, вп ушилищтетп се прганизираат
културни, сппртски и други манифестации и на тпј ден не се изведува настава.
Вп денпвите кпга се изведуваат ушенишките екскурзии и на „21-ви Март” - денпт на
екплпщката акција на младите вп Република Македпнија и денпт на пплнплетствптп, не се
изведува редпвна настава туку се реализираат активнпсти пп ппсебни прпграми.
Настава вп ушилищтетп не се изведува на државните празници и другите празници
утврдени сп закпн.
Член 39
Наставата вп ушилищтетп се пдвива вп рамките на петтпдневна рабптна недела.
Ушилищтетп рабпти вп две смени. Наставниците вп првата смена рабптат
заппшнувајќи вп 7:00 шаспт дп 13:00 шаспт, а вп втпрата пд 13:00 дп 19:00 шаспт.
Наставнипт шас вп ушилищтетп трае 45 минути.
Член 40
Вп наставата се упптребуваат ушебници кпи се израбптени спгласнп сп кпнцепцијата
за ушебник щтп на предлпг на Бирптп за развпј на пбразпваниетп ја дпнесува Министерпт.
Пдлуката за избпр на ушебници ја дпнесува Наставнишкипт спвет врз пснпва на
пбразлпжен писмен предлпг пд струшнипт актив за секпј наставен предмет.
За избпрпт на ушебниците кпи ќе бидат вп упптреба вп наредната ушебна гпдина,
ушилищтетп е дплжнп да ги извести ушениците и нивните рпдители, какп и Државнипт
прпсветен инспектпрат дп крајпт на јуни вп текпвната гпдина.
Член 41
Рабптата вп ушилищтетп се пдвива пп Куќен ред кпј гп утврдува Ушилищнипт пдбпр на
ушилищтетп.
Куќнипт ред спдржи пдредби за:
- рабптнптп време за изведуваое на наставата;
- рабптнптп време на другите служби вп ушилищтетп;
- редпт за влегуваоетп вп ушилищната зграда на рабптниците, ушениците и
надвпрещните лица ;
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- престпјуваоетп на ушениците и надвпрещните лица вп зградата;
- пдржуваоетп на редпт;
- изнесуваоетп и внесуваоетп на материјали пд и вп ушилищтетп и слишнп;

IV. УЧЕНИЦИ
Член 42
Вп ушилищтетп се запищуваат редпвни ушеници кпи заврщиле пснпвнп пбразпвание.
Какп впнредни ушеници мпжат да се запищат ушеници вп II, III и IV гпдина на
пбразпвание.
Пп заврщуваоетп на ппследната гпдина на пбразпвание ушениците пплагаат државна
матура или заврщен испит сппред утврдена прпграма.
Испитните прпграми за пплагаое на испитите пд државна матура и заврщен испит ги
дпнесува министерпт.
Нашинпт на пплагаоетп и пценуваоетп на резултатите на ушениците на испитите пд
државна матура и заврщен испит се уредуваат сп Кпнцепцијата за државна матура,
ушилищна матура и заврщен испит вп јавнптп среднп пбразпвание и сп ппсебен Правилник
щтп гп дпнесува министерпт.
Член 43
Статус на редпвен или впнреден ушеник се стекнува сп запищуваое вп ушилищтетп.
Член 44
Запищуваоетпна ушеници се врщи пп пат на кпнкурс, кпј гп пбјавува Министерствптп
вп средствата за јавнп инфпрмираое најдпцна дп 31 март.
Вп прва гпдина вп ушилищтетп какп редпвен ушеник мпже да се запище лице кпе не е
ппстарп пд 17 гпдини.
Ппблиски услпви и критериуми за запищуваое на ушеници се утврдуваат сп
кпнкурспт.
Член 45
Предлпг план за запищуваое на ушеници вп прва гпдина дпнесува Наставнишкипт
спвет на ушилищтетп.
На пбјавената ранг листа за прием на ушеници вп прва гпдина, ушениците и нивните
рпдители пднпснп старатели, вп рпк пд 24 шаса пд пбјавуваоетп на истата мпжат да
ппднесат пригпвпр дп Ушилищната кпмисија
Ушилищната кпмисија рещава пп пригпвпрпт вп рпк пд три дена пд приемпт на
пригпвпрпт.
Рещениетп пп пригпвпрпт е кпнешнп.
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Член 46
Запищуваоетп на ушениците вп втпра, трета и шетврта гпдина на пбразпвание се врщи
сп пдлука на Наставнишкипт спвет на ушилищтетп.
Член 47
Статуспт на редпвен ушеник вп ушилищтетп престанува акп ушеникпт;
- гп заврщил среднптп пбразпвание;
- не се запище вп рпкпвите щтп се ппределени сп кпнкурспт;
- се испище;
- непправданп не ја ппсетува наставата 25 наставни шаса вп текпт на наставната
гпдина;
- е на издржуваое казна затвпр вп траеое ппдплгп пд 6 месеци;
- двапати ппвтпрува вп текпт на пбразпваниетп ;
- се птстрани пд ушилищтетп.
Член 48
Какп впнреден ушеник мпже да се запище лице кпе испплнува еден пд следниве
услпви:
- да е ппстар пд 17 гпдини;
- да е на бпледуваое ппдплг перипд;
- да е вп рабптен пднпс;
- вп други слушаи утврдени сп Статутпт на ушилищтетп.
Впнредни ушеници вп ушилищтетп се лица кпи пбразпваниетп гп стекнуваат сп
самппбразпвание, дпквалификација, преквалификација, сп пплагаое испити спгласнп план и
прпграма за кпја се ппределиле.
Услпвите и нашинпт за запищуваоетп на впнредните ушеници и пплагаоетп на
испитите се уредува сп ппсебен правилник.
Член 49
Ушениците се пценуваат пп наставните предмети щтп ги изушуваат сп пценките:
пдлишен (5), мнпгу дпбар (4), дпбар (3), дпвплен (2) и недпвплен (1).
Следеоетп и вреднуваоетп на напредпкпт и ппстигнуваоетп на ушениците мпже да
се врщи сп:
- интернп и
- екстернп прпверуваое и пценуваое.
Интернптп прпверуваое на ппстигаоата на успехпт на ушениците гп врщат
кпнтинуиранп наставниците вп ушилищтетп сппред стандарди кпи ги утврдува Министерпт
на предлпг на Бирптп за развпј на пбразпваниетп.
Екстернптп прпверуваое се врщи на крајпт на секпја наставна гпдина, псвен за
ушениците на заврщната гпдина, за кпи екстернптп прпверуваое се врщи пп заврщуваоетп
на првптп пплугпдие најдпцна дп февруари вп текпвната ушебна гпдина.
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Член 50
Екстернптп прпверуваое гп врщи ушилищна кпмисија фпрмирана пд Наставнишкипт
спвет на ушилищтетп.
Ушилищната кпмисија е спставена пд пет шлена: директпр, струшен спрабптник и
трпјца наставници пд ушилищтетп.
Ушилищната кпмисија ги има следните надлежнпсти:
- спрабптува сп Државнипт испитен центар вп врска сп прганизираоетп и
спрпведуваоетп на екстернптп прпверуваое
- врщи прием на тестпвите за екстернп прпверуваое и се грижи за тајнпста на
испитните материјали за екстернп прпверуваое
- изгптвува интерен расппред пп паралелки, наставни предмети и наставници за
спрпведуваое на екстернптп прпверуваое вп ушилищтетп
- интернипт расппред гп дпставува на усвпјуваое дп Наставнишкипт спвет
- врщи екстернп прпверуваое на ппстигаоата на успехпт на ушениците кпи ппради
бплест или други пправдани пришини не биле вп мпжнпст екстернп да бидат
прпверени
- фпрмира кпмисии за прегледуваое на тестпвите
- ги пбјавува резултатите пд екстернптп прпверуваое
- дпставува извещтај за резултатите пд екстернптп прпверуваое дп Државнипт испитен
центар
- пдлушува пп пригпвприте пд ушениците
- пдлушува за пправданпста на пришините ппради кпи ушениците не биле вп мпжнпст
екстернп да бидат прпверени
- врщи и други рабпти прппищани сп ппсебен акт пд министерпт за пбразпвание и
наука
Член 51
Екстернптп прпверуваое на ппстигаоетп на успехпт на ушениците се врщи сп тестпви
кпи ги изгптвува Државнипт испитен центар.
Член 52
Екстернптп прпверуваое на ппстигаоетп на ушениците се врщи пп шетири наставни
предмети спгласнп наставнипт план.
Генералнипт расппред на наставните предмети и правилата за екстернптп
прпверуваое ги изгптвува Државнипт испитен центар.
Член 53
Резултатите пд екстернптп прпверуваое на напредпкпт и ппстигаоетп на успехпт на
ушеникпт не влијаат на ппщтипт успех на ушеникпт, пднпснп на негпвите пценки.
Резултатите пд екстернптп прпверуваое на ушениците се запищуваат вп
свидетелствптп за заврщена гпдина.
Резултатите пд екстернптп прпверуваое запищани вп свидетелствата на ушениците се
еден пд критериумите за запищуваое на ушеникпт вп виспкппбразпвна устанпва.
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Член 54
Ушеникпт, пднпснп негпвипт рпдител има правп да ппднесе пригпвпр дп ушилищната
кпмисија и да направи увид вп тестпт за екстернп прпверуваое.
Пригпвпрпт се ппднесува вп рпк пд три дена пд денпт на спппщтуваоетп на
резултатите.
Ушилищната кпмисија е дплжна да пдлуши пп пригпвпрпт вп рпк пд три дена пд денпт
на дпбиваоетп на пригпвпрпт.
Член 55
Дпкплку ушилищната кпмисија утврди дека ппстпи разлика меду пбјавенипт резултат и
резултатпт спдржан вп тестпт, какп кпнешен гп зема резултатпт пд тестпт и за тпа гп
инфпрмира Државнипт испитен центар.
Член 56
Ппщтипт успех на ушениците се утврдува врз пснпва на гпдищните пценки пд сите
задплжителни предмети на крајпт на гпдината, а за ушениците упатени на ппправен испит пп
заврщуваоетп на ппправните испити.
Член 57
Акп ушеникпт не е задпвплен сп некпи пд гпдищните пценки щтп му се спппщтени, вп
рпк пд три дена пд спппщтуваоетп има правп да ппднесе пригпвпр дп Наставнишкипт спвет
на ушилищтетп.
Наставнишкипт спвет мпже да пдлуши пценката да ја пптврди, да ја измени или да
прганизира ппвтпрнп прпверуваое на знаеоетп на ушеникпт.
Дпкплку се прганизира ппвтпрнп прпверуваое на знаеоетп на ушеникпт, директпрпт
фпрмира кпмисија спставена пд ракпвпдителпт на паралелката и двајца наставници пд
сппдветнипт предмет.
Член 58
Ушениците кпи пп заврщуваоетп на ушебната гпдина имаат три и ппвеќе негативни
пценки не ја заврщуваат гпдината.
Гпдината не ја заврщуваат и ушениците кпи на ппправнипт испит вп втприпт испитен
рпк дпбиле негативна пценка или непправданп не се јавиле на ппправнипт испит. Тие
ушеници имаат правп ппвтпрнп да се запищат вп истата гпдина. Ушеникпт мпже да ппвтпрува
најмнпгу два пати вп текпт на пбразпваниетп.
Ушеникпт кпј вп ппследната гпдина пд пбразпваниетп на крајпт пд ушебната гпдина
има најмнпгу две негативни пценки мпже да ги пплага ппправните испити пп тие предмети
и пп втприпт испитен рпк какп впнреден ушеник.
Дпкплку ушеникпт пд пправдани пришини не е вп мпжнпст да гп пплага ппправнипт
испит вп августпвскипт испитен рпк, ушилищтетп му ппределува дппплнителен рпк, нп не
ппдплгп пд 30 септември.
На ушеникпт кпј пд непправдани пришини не се јавил на испитпт или гп прекинал му
пстанува недпвплната пценка и ја ппвтпрува гпдината.
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Пправданпста, пднпснп непправданпста на пришините пд став 4 и 5 на пвпј шлен ја
пценува Наставнишкипт спвет.
Член 59
Ушеникпт кпј пп заврщуваоетп на гпдината има дп две негативни пценки се упатува
на ппправен испит пп тие предмети.
На ушениците за пплагаое на ппправните испити ушилищтетп прганизира
ппдгптвителна настава.
Ушениците имаат правп ппправнипт испит да гп пплагаат два пати, пп еднащ вп двата
испитни рпка (јуни и август).
Испитите на гпдината ушениците ги пплагаат вп два испитни рпка: јуни и август.
При премин пд еден вп друг вид на прпграма за среднп пбразпвание ушениците
пплагаат дппплнителни испити.
Дппплнителните испити ушениците ги пплагаат вп три испитни рпка: август, септември
и пктпмври, а најдпцна дп крајпт на првптп пплугпдие.
Пп заврщуваое на пплагаоетп на дппплнителните испити, на ушеникпт му се издава
свидетелствп за заврщена гпдина.
Член 60
Нашинпт на следеое, прпверуваое и пценуваое на пплагаоетп на испитите, спставпт
на кпмисиите, утврдуваое на пценките се регулира сп ппсебен правилник щтп гп дпнесува
министерпт.
Член 61
Ппведениетп на ушениците се пценува сп: примернп, дпбрп, незадпвплителнп.
Член 62
Сп примернп ппведение се пценува ушеник кпј ги испплнува услпвите:
- редпвнп ја ппсетува наставата;
- гп ппшитува куќнипт ред на ушилищтетп;
- нема ппвеќе пд 10 непправдани изпстанпци;
Сп дпбрп ппведение се пценува ушеник кпј нередпвнп ја ппсетува наставата и
испплнува еден пд услпвите:
- има направенп пд 11 дп 20 непправдани изпстанпци;
- ппкажува недпвплен успех пд три дп пет наставни предмети;
- има направенп други ппвреди на дплжнпстите ппради кпи му е изрешена писмена
пппмена пд спветпт на паралелката или директпрпт;
Сп незадпвплителнп ппведение се пценува ушеник кпј нередпвнп ја ппсетува
наставата и испплнува еден пд услпвите:
- има направенп пд 21 дп 25 непправдани изпстанпци;
- ппкажува недпвплен успех пп ппвеќе пд пет наставни предмети,
- има направена пптещка ппвреда на дплжнпста и му е изрешена педагпщка мерка пд
Наставнишкипт спвет на ушилищтетп.
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Член 63
Телеснптп казнуваое и психишкптп малтретираое на ушеникпт е забранетп.
Член 64
Ушеникпт кпј вп текпт на пбразпваниетп вп ушилищтетп се истакнува сп сппспбнпсти,
знаеоа, рабптни навики и има пдлишен успех мпже ппбрзп да напредува, пднпснп да
заврщи две гпдини вп текпт на една ушебна гпдина, спгласнп прпписпт дпнесен пд
Министерпт.
Член 65
Ушеникпт кпј пд пправдани пришини не ја следел наставата 200 шаса пд предвиденипт
брпј на шаспви и нема елементи за изведуваое на гпдищна пценка, пплага испит на
гпдината.
Пправданпста на пришините ја пценува Наставнишкипт спвет на ушилищтетп.
Ушеникпт кпј вп текпт на наставната гпдина направил вкупнп најмалку една третина
пправдани и непправдани изпстанпци пд фпндпт наставни шаспви пд пдредени предмети
утврдени сп наставнипт план, пплага испит на гпдината пп тие предмети.
Член 66
Ушениците вп ушилищтетп щтп се истакнуваат сп свпјата рабпта и ппведение, мпжат
да бидат ппфалувани пднпснп наградувани.
Член 67
Ппфалбите и наградите им се дпделуваат на ушениците за:
- примернп и спвеснп ушеое, залагаое вп рабптата и ппстигнати резултати;
- залагаое и успех вп слпбпдните ушенишки активнпсти и активнпсти вп културнипт
живпт на ушилищтетп и надвпр пд негп;
- примернп ппведение и ненаправени непправдани изпстанпци вп текпт на
наставната гпдина;
Член 68
Ппфалбите щтп ги изрекуваат предметните наставници, класните ракпвпдители,
спветпт на паралелката и гпдината се усмени.
Ппфалбите щтп ги изрекува наставнишкипт спвет, директпрпт и Ушилищнипт пдбпр се
вп писмена фпрма.
Член 69
Наградите щтп ги дпделува Наставнишкипт спвет и Ушилищнипт пдбпр мпжат да
бидат вп книги, диплпми, билети за филмска, театарска претстава и други културнпуметнишки и сппртски приредби, бесплатен пдмпр вп летувалищтата, бесплатнп
прганизирана екскурзија и другп.
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Член 70
За ппстигнат успех на ушениците ушилищтетп дпделува диплпма и тпа:
- диплпма за заврщенп среднп пбразпвание и ппкажани исклушителни резултати и
прпщирени и прпдлабпшени знаеоа пд пбласта на науката, уметнпста и другите видпви на
дејнпсти на талентирани ушеници и
- диплпма за заврщенп среднп пбразпвание сп кпнтинуиран пдлишен успех.
Диплпмата пд став 1 алинеја 1 на пвпј шлен се дпделува на ушеници кпи ушествуваат
на ушенишки натпревари, плимпијади и слишни манифестации пд државен и медунарпден
карактер.
Диплпмата пд став 1 алинеја 2 на пвпј шлен, се дпделува на ушеници кпи ппкажуваат
интерес и резултати вп усвпјуваоетп на знаеоата пп сите наставни предмети и вп
активнпстите вп другите видпви впспитнп - пбразпвна дејнпст на ушилищтетп или надвпр пд
негп.
Диплпмите пд став 1 на пвпј шлен се дпделуваат на нашин и ппстапка утврдени сп
прппис на Министерпт.
Член 71
Ппфалбите, диплпмите и наградите се дпделуваат на крајпт пд наставната гпдина на
свешен нашин.
Член 72
Заради ппвреда на дплжнпстите и неиспплнуваое на пбврските за ушеникпт мпжат да
се применат педагпщки мерки: писмена пппмена, пппмена пред птстрануваое и
птстрануваое пд ушилищтетп.
Писмената пппмена на ушеникпт ја изрекува ракпвпдителпт на паралелката,
наставнишкипт спвет на паралелката или директпрпт.
Пппмената пред птстрануваое и птстрануваоетп ја изрекува Наставнишкипт спвет на
ушилищтетп.
Член 73
Педагпщките мерки пд шлен 72 се изрекуваат на нашин и ппстапка спрпведена
спгласнп Упатствптп имајќи ги вп предвид критериумите: пбјективнпст, умеренпст,
праведнпст и педагпщка пдгпвпрнпст.
Член 74
Пред изрекуваоетп на педагпщката мерка претхпди разгпвпр сп ушеникпт и
рпдителпт, пднпснп старателпт.
Разгпвпрпт гп впди кпмисија спставена пд: ракпвпдителпт на паралелката, наставник,
струшен спрабптник пд педагпщкп - психплпщката служба на ушилищтетп, а пп пптреба и
директпрпт, при щтп се впди и записник.

14

Член 75
Педагпщките мерки се изрекуваат индивидуалнп за секпј ушеник, сп претхпднп
прпушуваое на пкплнпстите кпи дпвеле дп пптребата пд нивнп изрекуваое.
При изрекуваоетп на педагпщките мерки не смее да се навредува лишнпста на
ушеникпт.
Член 76
Педагпщката мерка писмена пппмена се применува прптив ушеници на кпи им е
намаленп ппведениетп на дпбрп и заради ппвреда на дплжнпстите и неиспплнуваое на
пбврските и тпа:
- ппшестп задпцнуваое на наставата;
-непправданп изпстануваое пд ушилищните шаспви и другите пблици на
прганизирана рабпта;
-кплективнп изпстануваое пд ушилищните шаспви и други прганизирани пблици на
рабпта;
- нарущуваое и пппрешуваое на наставата или другите пблици на пбразпвна рабпта;
- пднесуваое кпе е щтетнп за угледпт на ушилищтетп;
- непримернп пднесуваое сп другите ушеници вп паралеката и ушилищтетп;
- непримерен пднпс кпн наставниците и кпн другите врабптени лица вп ушилищтетп;
- не ја ппшитуваат забраната за пущеое;
- непдгпвпрен пднпс кпн ушилищнипт импт;
- ја пневпзмпжуваат наставата сп свпетп пднесуваое вп ушилищтетп;
- сп свпетп пднесуваое гп нарущуваат угледпт на ушилищтетп надвпр пд негп;
- нарущуваое на куќнипт ред и другп.
Член 77
Педагпщката мерка пппмена пред птстрануваое на ушеникпт пд ушилищтетп, се
применува прптив ушеници за
- крадеое или лажеое вп ушилищтетп;
- дпадаое на ушилищте ппд дејствп на алкпхпл или дрпга;
- ппседуваое и уживаое на алкпхпл или дрпга или алкпхплизиранпст на ушеникпт вп
ушилищтетп;
- унищтуваое на ушилищнипт импт и имптпт на спушениците или врабптените вп
ушилищтетп;
-преправаое на резултатите пд писмените рабпти, фалсификуваое пптпис на
рпдителпт;
- нелегалнп искпристуваое (прпбиваое) на тестпви, писмени задаши и слишнп;
- неппшитуваое на сппдветни правила за защтита при изведуваое на практишна
настава и прптив ппжарна защтита вп ушилищтетп;
- внесуваое предмети и средства сп кпи се загрпзува сигурнпста на лудетп и имптпт
на ушилищтетп.
- зашестени ппвтпруваоа на ппвредите пд алинеја 1 дп алинеја 8 на пвпј шлен.
Член 78
Педагпщка мерка птстрануваое на ушеникпт пд ушилищтетп се изрекува за:
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- тенденципзни пптещки ппвреди на ушилищнипт ред и нивнп натампщнп
згплемуваое;
- психишкп, физишкп и пплпвп насилствп;
- насилнп изразуваое на нетрпеливпст кпн другите вп ушилищтетп;
- непправданп изпстануваое пд наставата над 25 шаса вп ушебната гпдина;
- намернп прекрщуваое на правилата за защтита при изведуваое на практишна
настава и защтита пд ппжари;
- прпдажба на дрпга или наведуваое на други лица кпн уживаое на дрпга ппради
щтп се загрпзува живптпт на другите ушеници;
- фалсификуваое или унищтуваое
на педагпщка евиденција и дпкументација,
дневникпт за рабпта на паралелката, свидетелствп, диплпма, ушенишка книщка, евидентни
листпви за успехпт и други службени дпкументи;
- закана сп средства сп кпи леснп се загрпзува сигурнпста на лудетп и имптпт;
- зашестени ппвтпруваоа на ппвредите пд алинеја 1 дп алинеја 8 на пвпј шлен.
Член 79
Предлпг за ппведуваое ппстапка за изрекуваое на педагпщка мерка мпже да
ппднесе ракпвпдителпт на паралелката, наставник или другп лице кпе рабпти вп
ушилищтетп, рпдител или ушеник.
Ппстапката за изрекуваое на педагпщки мерки ја впди ракпвпдителпт на паралелката
вп спрабптка сп струшните спрабптници.
Ракпвпдителпт на паралелката вп рамките на свпите надлежнпсти, впди писмена
дпкументација за преземените педагпщки мерки за спрешуваое на ппвредите на
дплжнпстите и неиспплнуваое на пбврските на ушеникпт.
Вп дпкументацијата се спдржани ппдатпци за пдржаните разгпвпри сп ушеникпт,
рпдителпт и струшнипт спрабптник, писмени известуваоа на рпдителпт, надлежни
иснтитуции и др.
Член 80
Рпдителпт пднпснп старателпт на ушеникпт треба да ушествува при впдеоетп на
ппстапката за изрекуваое на педагпщката мерка (да присуствува на закажаните средби сп
ракпвпдителпт на паралелката, струшнипт спрабптник, предметнипт наставник или
директпрпт на ушилищтетп).
Вп слушај на птсуствп на рпдителпт или негпвп недпадаое на закажаните средби,
ракпвпдителпт на паралелката дпставува преппрашанп известуваое (ппкана за разгпвпр,
закажан термин, цел на разгпвпрпт и сл.)
Дпкплку рпдителпт, пднпснп старателпт и на втпрата уреднп дпставена ппкана не се
јави вп ушилищтетп, тпгащ ракпвпдителпт на паралелката, пднпснп наставнишкипт спвет на
ушилищтетп ја изрекува педагпщката мерка.
Член 81
Изрешената педагпщка мерка се пбразлпжува сп цел да биде разбирлива и вп
писмена фпрма сп правна ппука и се дпставува дп ушеникпт и рпдителпт пднпснп
старателпт.
Изрешената педагпщка мерка се внесува вп педагпщката дпкументација на ушеникпт
и вп дневникпт на паралелката.
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Член 82
Педагпщките мерки се изрекуваат имајќи ги вп предвид критериумите пбјективнпст,
пдмеренпст, праведнп и педагпщки пдгпвпрнп.
Член 83
Педагпщките мерки се изрекуваат индивидуалнп за секпј ушеник, сп претхпднп
спгледуваое и анализираое на пкплнпстите кпи дпвеле дп пптребата пд нивнп изрекуваое.
При изрекуваоетп на педагпщките мерки пспбенп се земаат предвид:
- зрелпста на ушеникпт;
- ппбудите заради кпи ја направил ппвредата;
- пкплнпстите ппд кпи била направена ппвредата;
- размерите на мпжнпте ппследици;
- претхпднптп пднесуваое и ппведение на ушеникпт;
- и други пкплнпсти знашајни за изрекуваое на мерките .
Наставнишкипт спвет на ушеникпт на кпј му е изрешена
педагпщка мерка
птстрануваое пд ушилищтетп, имајќи ги вп предвид пкплнпстите пд став 1 пд пвпј шлен,
мпже да му пвпзмпжи да ја ппсетува наставата.
Член 84
За изрешената педагпщка мерка се известува ушеникпт и рпдителпт пднпснп
старателпт, при щтп му се врашува еден примерпк пд пдлуката.
Педагпщките мерки се применуваат ппстапнп.
Член 85
Прптив Пдлуката за изрешена педагпщката мерка пппмена пред птстрануваое и
птстрануваое пд ушилищтетп, ушеникпт мпже да ппднесе пригпвпр дп Ушилищнипт пдбпр вп
рпк пд псум дена пд денпт на приемпт на пдлуката.
Пригпвпрпт пд став 1 на пвпј шлен ушеникпт мпже да гп ппдгптви сам или притпа да
му ппмпгнат наставниците и струшните спрабптници пд ушилищтетп.
Ушилищнипт пдбпр мпже педагпщката мерка да ја пптврди, измени или укине.
Пдлуката пп пригпвпрпт е кпнешна.
Член 86
Педагпщката мерка птстрануваое пд ушилищтетп се применува за ушебна гпдина вп
кпја е изрешена.
На ушеникпт мпже да му се изреше педагпщка мерка птстрануваое пд ушилищтетп вп
текпт на целата ушебна гпдина.
Член 87
Вп слушај кпга вп текпт на ушебната гпдина се утврди дека педагпщката мерка ја
ппстигнала свпјата цел, прганпт кпја ја изрекпл мерката мпже да птппшне ппстапка за
нејзинп укинуваое.
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Ппстапката за укинуваое на педагпщката мерка птппшнува сп усвпјуваое заклушпк
на наставнишкипт спвет пднпснп прганпт кпј ја изрекпл мерката.
Педагпщката мерка кпја е укината се смета за неизрешена.
За укинуваое на педагпщката мерка се известува ушеникпт, рпдителпт пднпснп
старателпт.
Член 88
Ракпвпдителпт на паралелката, пднпснп директпрпт на ушилищтетп заради
прекрщуваое на ппстапките или други пправдани пришини мпже да гп спреши изрекуваоетп
на педагпщката мерка.
Член 89
Дпкплку се утврди прппуст или грещка при изрекуваоетп на педагпщката мерка,
прганпт кпј ја изрекпл истата сп писмена пдлука истата ќе ја прпмени или укине, а за тпа
писменп се известува ушеникпт и рпдителпт пднпснп старателпт.
Член 90
Секпј изпстанпк пд настава или друга ушенишка пбврска ушеникпт е дплжен да гп
пправда.
Пправдуваоетп мпже да гп даде рпдител, старател или лекар.
За секпе изпстануваое на ушеникпт рпдителите се дплжни да гп известат
ракпвпдителпт на паралелката истипт ден, а пп заврщуваоетп на изпстануваоетп вп рпк пд
пет дена да дпстават дп ракпвпдителпт на паралелката писмен дпкумент за изпстануваоетп.
Член 91
Врз пснпва на пправдани пришини изпстанпците на ушениците ги правда
ракпвпдителпт на паралелката.
Изпстанпкпт за 1 шас гп пдпбрува предметнипт наставник.
Изпстанпкпт за еден ден гп пдпбрува ракпвпдителпт на паралелката.
Изпстанпкпт пд настава дп 10 дена гп пдпбрува директпрпт, на ушилищтетп, а над 10
дена Наставнишкипт Спвет на ушилищтетп дпкплку такпв изпстанпк е неппхпден.
Член 92
За непправдани изпстанпци пд настава на ушеникпт му се изрекуваат педагпщки
мерки:
- пд 7 дп 10 шаса - писмена пппмена пд ракпвпдителпт на паралелката;
- пд 11 дп 15 шаса - писмена пппмена пд спветпт на паралелката;
- пд16 дп 20 шаса - писмена пппмена пд директпрпт на ушилищтетп;
- пд 21 дп 25 шаса - писмена пппмена пред птстрануваое и над 25 шаса птстрануваое
пд ушилищтетп пд Наставнишкипт Спвет.
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Член 93
Пправдани пришини пднпснп слушаи ппради кпи ушеникпт птсуствува пд настава или
друга ушилищна пбврска се:
- бплест на ушеникпт;
- смртен слушај вп семејствптп;
- невреме, елементарни неппгпди и слишнп;
- ппсебнп знашајни лишни или семејни пришини;
- други пришини за кпи ракпвпдителпт на паралелката ќе ја утврди пправданпста.

СПВЕТУВАОЕ НА РПДИТЕЛИ
Член 94
Рпдителпт пднпснп старателпт се упатува на спветуваое акп:
- ушеникпт вп текпт на наставната гпдина има негативна пценка пп три или предмети
ппвеќе
- ушеникпт има направенп ппвеќе пд 10 непправдани изпстанпци или 100 пправдани
изпстанпци
- ушеникпт е недисциплиниран
- ушеникпт гп навреди наставникпт
- ушеникпт ушествува вп тепашки или други фпрми на насилствп
- ушеникпт ппкажува аспцијалнп и антиспцијалнп пднесуваое
- ушеникпт се пднесува немпралнп и неетишки и
- вп кратпк перипд на ушеникпт знашителнп му ппадне успехпт
Ракпвпдителпт на паралелката ппвикува на спветуваое најмалку еден рпдител
пднпснп старател сп ппкана упатена преку телефпн, пп ппщта или сп лишна дпстава.

Член 95
Спветуваоетп пд шлен 73 гп врщи психплпгпт на ушилищтетп кпј изгптвува записник
сп листа на присутни.
Акп ппканата се пднесува за аспцијалнп или антиспцијалнп пднесуваое на ушеникпт,
пред да се испрати ппканата се бара струшнп мислеое пд педагпщката служба.
Педагпщката служба, вп рпк пд десет дена пд денпт на приемпт на бараоетп
дпставува струшнп мислеое за пднесуваое на ушеникпт пд ставпт 3 на пвпј шлен.
Ппканата за спветуваое на рпдителпт, пднпснп старателпт треба да биде нумерирана
и да се дпстави најмалку псум дена пред пдржуваое на спветуваоетп.
Фпрмата и спдржината на ппканата за спветуваое ги утврдува министерпт.
Акп рпдителпт пднпснп старателпт пд пправдани пришини не мпже да се јави на
ппканата е дплжен за птсуствптп да гп извести ракпвпдителпт на паралелката, пред
пдржуваоетп на спветуваоетп или вп рпк пд три дена пп спветуваоетп.
Ракпвпдителпт на паралелката гп известува психплпгпт, пднпснп педагпгпт вп
ушилищтетп за дпставената ппкана за спветуваое нарпдителпт.
Психплпгпт, пднпснп педагпгпт на ушилищтетп изгптвува неделен и месешен план за
пдржуваое на спветуваоетп спгласнп сп пснпвите пд ставпт 1 на пвпј шлен.
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Член 96
Спветуваоетп се врщи вп групи спгласнп сп неделнипт и месешнипт план пд шлен 74
став 9.
Брпјпт на рпдителитевп групите не мпже да биде ппгплем пд 20.
Спветуваоетп се реализира вп два термина вп траеое пд 60 минути.
На спветуваотп на рпдителпт, пднпснп старателпт, педагпгпт, пднпснп психплпгпт е
дплжен да ппстапува спгласнп сп Прпграмата за спветуваое на рпдителите, кпја пп предлпг
на Педагпщката служба ја дпнесува министерпт.
Психплпгпт, пднпснп педагпгпт при спветуваоетп на рпдителите не смее да ја
злпупптребува свпјата функција.
Член 97
Акп рпдителпт пднпснп старателпт ппвеќе пд шетири пати пп билп кпј пснпв пд шлен
73 се ппвикува на спветуваое, на секпе следнп спветуваое присуствува и претставник пд
Педагпщката служба.
Акп рпдителпт пднпснп старателпт не се јави на спветуваоетп и пп третата ппкана се
известува Центарпт за спцијални рабпти.
Педагпщката служба за рпдителите пднпснп старателите кпи не се јават на ппканата
за спветуваое и истите не гп пправдале свпетп птсуствп ппднесува предлпг за ппведуваое
прекрщпшна ппстапка.

V. НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ СПРАБПТНИЦИ ВП УЧИЛИШТЕТП

Член 98
Впспитнп - пбразпвната рабпта вп ушилищтетп ја пстваруваат наставници и струшни
спрабптници.
Наставници мпжат да бидат лица кпи заврщиле сппдветни студии за пбразпвание на
факултет, виспка щкпла или академија и пплпжен струшен испит.
Наставници мпжат да бидат и лица кпи имаат сппдветнп виспкп пбразпвание
стекнатп на други факултети а се здпбиле сп педагпщка, психплпщка и метпдска ппдгптпвка
на сппдветни факултети и имаат пплпженп струшен испит.
Струшни спрабптници мпжат да бидат лица сп заврщенп сппдветнп виспкп
пбразпвание.
Наставниците и струшните спрабптници треба да се државјани на Република
Македпнија и да гп владеат јазикпт и писмптп на кпј се изведува наставата.
Ушилищтетп е дплжнп да прганизира кпмисиска прпверка на наставникпт и струшнипт
спрабптник за владееое на јазикпт пд став 5 на пвпј шлен.
Член 99
Заснпваоетп на рабптнипт пднпс се врщи вп спгласнпст сп Закпнпт за среднп
пбразпвание, Закпнпт за рабптни пднпси и Закпнпт за јавните службеници при щтп
20

задплжителнп се применуваат критериумите и принципите сп кпи се пбезбедува
сппдветната и правишната застапенпст на граданите на сите заедници.
Кпмисијата за утврдуваое предлпг за прием на наставници, струшни спрабптници и
други рабптници ја фпрмира директпрпт на ушилищтетo.
Кпмисијата е спставена пд три шлена.
Јавнипт пглас пд став 1 на пвпј шлен се пбјавува најмалку вп еден пд весниците щтп се
издаваат на македпнски јазик и вп еден пд весниците щтп се издаваат на албански јазик.
На јавнипт пглас пд став 1 на пвпј шлен мпже да се пријави и лице без пплпжен
струшен испит и да заснпва рабптен пднпс на ппределенп време дп крајпт на ушебната
гпдина.
Без пплпжен струшен испит немпже да заснпва рабптен пднпс на неппределенп
време.
Член 100
Кпмисијата за прпверка на владееоетп сп литературнипт јазик и писмп фпрмирана
пд директпрпт е спставена пд двајца наставници пп македпнски јазик и литература и
струшнипт спрабптник (педагпг или психплпг).
Кпмисијата свпетп мислеое гп дпставува дп директпрпт на ушилищтетп.
Член 101
При врабптуваоетп вп ушилищтетп, задплжителнп се применуваат критериумите и
принципите сп кпи се пбезбедува сппдветната и правишната застапенпст на граданите кпи
припадаат на сите заедници.
Член 102
Наставникпт и струшнипт спрабптник кпј за прв пат се врабптува вп ушилищтетп е
приправник.
Приправнишкипт стаж трае една гпдина.
На приправникпт пп истекпт на приправнишкипт стаж, а пред пплагаоетп на струшен
испит, му се врщи прпцена на карактеристиките за ппдпбнпст сп рабптата сп деца и
адплесценти вп впспитнп - пбразпвната дејнпст (тест на лишнпста).
Приправникпт пплага струшен испит самп акп има пплпженп тест на лишнпста.
На приправникпт кпј гп пплпжил тестпт на лишнпста Педагпщката служба му издава
пптврда.
Фпрмата и спдржината на пптврдата ги утврдува министерпт, на предлпг на
Педагпщката служба.
Член 103
Директпрпт, наставниците и струшните спрабптници вп текпт на свпјата рабпта се
дплжни прпфесипналнп да се успврщуваат.
Прпфесипналнптп успврщуваое се пстварува врз пснпва на гпдищната прпграма за
прпфесипналнп успврщуваое и напредуваое на наставниците и струшните спрабптници
дпнесена пд Министерпт вп спрабптка сп Бирптп за развпј на пбразпваниетп, Центарпт за
струшнп пбразпвание и пбука и Државнипт испите центар.
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Нашинпт на спбираое на резултатите пд евалуациите врз пснпва на кпи се впди
напредуваоетп на наставниците и струшните спрабптници гп прппищува министерпт пп
предлпг на Бирптп за развпј на пбразпваниетп, Центарпт за струшнп пбразпвание и пбука,
Државнипт испитен центар и Државнипт прпсветен инспектпрат.
Член 104
За прпфесипналнптп успврщуваое и псппспбуваое на секпј наставник и струшен
спрабптник вп ушилищтетп се впди прпфесипналнп дпсие.
Нашинпт на впдеоетп на прпфесипналнптп дпсие, негпвата фпрма и спдржина се
утврдува сп акт на министерпт.
Наставниците и струшните спрабптници се успврщуваат, псппспбуваат и напредуваат
вп зваоа.
Наставниците и струшните спрабптници кпи за првпат се врабптуваат вп пбразпвание
имаат зваое наставник - приправник, пднпснп струшен спрабптник - приправник.
Наставникпт - приправник мпже да напредува вп зваоетп наставник, наставникментпр и наставник - спветник.
Струшнипт спрабптник - приправник мпже да напредува вп зваоетп струшен
спрабптник, струшен спрабптник - ментпр, струшен спрабптник - спветник.
Член 105
Напредуваоетп на наставниците и струшните спрабптници вп зваоата наставник,
наставник - ментпр, струшен спрабптник и струшен спрабптник - ментпр, гп врщи ушилищна
кпмисија кпја ја фпрмира директпрпт на ушилищтетп.
Кпмисијата пд претхпднипт став на пвпј шлен е спставена пд пет наставници, педагпг
пднпснп спциплпг вп ушилищтетп, еден рпдител, директпрпт на ушилищтетп, шлен на
Ушилищнипт пдбпр кпј е претставник пд пснпвашпт, спветник пд Бирптп за развпј на
пбразпваниетп.
Член 106
Наставниците вп ушилищната кпмисија ги избира Наставнишкипт спвет, рпдителпт гп
избира Спветпт на рпдители, а шленпт пд Ушилищнипт пдбпр гп избира Ушилищнипт пдбпр.
Член 107
При напредуваоетп на наставниците и струшните спрабптници, ушилищната кпмисија
задплжителнп ги зема вп предвид резултатите пд екстернптп прпверуваое,
сампевалуацијата и интегралната евалуација за рабптата на наставниците и струшните
спрабптници.
Член 108
Пп заврщуваое на секпја шетврта ушебна гпдина ушилищтетп мпже да врщи
напредуваое пд најдпбрите врабптени пд редпт на наставниците и струшните спрабптници
вп зваоата наставник и наставник - ментпр, пднпснп струшен спрабптник и струшен
спрабптник - ментпр и мпже на предлпг пд Наставнишкипт спвет да предлпжи пд најдпбрите
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врабптени пд редпт на наставниците и струшните спрабптници да напредуваат вп зваоетп
наставник - спветник, пднпснп струшен спрабптник - спветник.
Член 109
Наставникпт и струшнипт спрабптник кпј не е задпвплен пд изврщенипт избпр за
напредуваое вп зваое има правп на пригпвпр дп Ушилищнипт пдбпр вп рпк пд псум дена пд
денпт на пбјавуваоетп на списпкпт на наставници и струшни спрабптници кпи напредуваат
вп зваое.
Член 110
Наставникпт и струшнипт спрабптник кпј не е задпвплен пд изврщенипт избпр за
напредуваое вп зваое наставник - спветник, пднпснп струшен спрабптник - спветник има
правп на пригпвпр дп Државната кпмисија за пдлушуваое вп управна ппстапка и ппстапка пд
рабптен пднпс вп втпр степен, вп рпк пд 8 дена пд денпт на пбјавуваоетп на списпкпт на
наставници и струшни спрабптници кпи напредуваат вп зваое.
Член 111
Наставник и струшен спрабптник мпже да напредува вп следнптп зваое пп шетири
гпдини.
Член 112
Сппред стекнатптп зваое на наставникпт пднпснп струшнипт спрабптник му се
утврдува плата вп спгласнпст сп кпефициентите утврдени вп Кплективнипт дпгпвпр.
Платата на наставникпт мпже да се згплеми или намали вп зависнпст пд резултатите
пд екстернптп прпверуваое, сампевалуацијата и интегралната евалуација.
Платата на струшнипт спрабптник мпже да се згплеми или намали зависнп пд
евалуацијата на прпфесипналнптп дпсие.
Член 113
За наставниците и струшните спрабптници кпи вп пстваруваоетп на впспитнп пбразпвнипт прпцес не ппкажуваат задпвплителни резултати, Бирптп за развпј на
пбразпваниетп, Спветпт на рпдители и Државнипт прпсветен инспектпрат ппкренуваат
иницијатива дп Ушилищнипт пдбпр за преиспитуваое на нивната сппспбнпст за реализација
на рабптните пбврски.
Надлежните пргани пд претхпднипт став ппкренуваат иницијатива дп Ушилищнипт
пдбпр и за наставниците кпи врщат ппдгптпвки на ушениците кпи следат настава вп
ушилищтетп, вп текпт и пп рабптнптп време вп ушилищтетп, без претхпднп дпбиена
спгласнпст пд Ушилищнипт пдбпр.
Дпкплку ја прифати иницијативата пд став 1 на пвпј шлен, Ушилищнипт пдбпр дп
директпрпт ппднесува предлпг за престанпк на рабптнипт пднпс на лицата пд став 1 на пвпј
шлен.
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Член 114
На наставник и струшен спрабптник за шија рабпта пптребата престанала ппради
екпнпмскп - технплпщкп, структуралнп или другп унапредуваое, не мпже да му престане
рабптнипт пднпс дпдека не му се пбезбеди еднп пд правата спгласнп сп закпн или
кплективен дпгпвпр.
Нашинпт на прпгласуваое на технплпщки вищпк се утврдува сп кплективен дпгпвпр.
Член 115
При прпмени вп пбемпт на рабптата на јавнптп ушилищте се јавуваат прпмени вп
планпвите и прпграмите, прганизацијата на рабпта, брпјпт на паралелки и други прпмени,
рабптнипт пднпс на наставникпт се прпменува пд рабптен пднпс на неппределенп време сп
пплнп рабптнп време вп рабптен пднпс на неппределенп време ппкраткп пд пплнптп
рабптнп време и пбратнп.
Директпрпт е дплжен вп слушаите пд став 1 на пвпј шлен сп наставникпт да склуши
нпв дпгпвпр за рабпта.
Член 116
Директпрпт врз пснпва на негативните резултати пд екстернптп прпверуваое,
сампевалуацијата и интегралната евалуација спдржана вп Наципналнипт извещтај за
рабптата на наставниците и струшните спрабптници, дпнесува акт за престанпк на рабптнипт
пднпс.
Прптив актпт на директпрпт, наставникпт пднпснп струшнипт спрабптник мпже да
ппднесе тужба дп надлежнипт суд.
Член 117
Пценуваоетп на ппстигаоата на успехпт на ушениците наставниците се дплжни да гп
врщат пбјективнп и прпфесипналнп.
Резултатите пд екстернптп прпверуваое на ппстигаоата на успехпт на ушениците се
мерилп за пбјективнпста и прпфесипналнпста на наставниците.
Дпкплку наставник и струшен спрабптник се најде вп групата кпја ппкажува најслаби
резултати пд екстерната евалуација спдржани вп Гпдищнипт извещтај за рабпта на
наставниците и струшните спрабптници им се пбезбедува сппдветна струшна ппмпщ.
Дпкплку наставникпт и струшнипт спрабптник на кпј му е дадена струшна ппмпщ и пп
една гпдина, ппвтпрнп биле вп групата на наставници и струшни спрабптници на кпи им е
пптребна струшна ппмпщ, ќе му биде намалена платата за 10% пд ппследната исплатена
плата вп траеое пд една гпдина.
Рещениетп за намалуваое на платата пд претхпднипт став гп дпнесува директпрпт на
ушилищтетп.
Рещениетп се дпставува дп Минситерствптп дп 31 август пд текпвната гпдина, а ќе
птппшне да се применува пд 1 јануари наредната гпдина.
Член 118
Наставникпт и струшнипт спрабптник вп ушилищтетп е дплжен перманентнп струшнп
да се успврщува, спгласнп прпписпт на Министерпт.
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Член 119
За сампстпјнп изврщуваое на рабптите и задашите и пспвременуваое на впспитнп пбразпвната рабпта, наставниците и струшните спрабптници се пценуваат на шетири гпдини.
Резултатите пд пценуваоетп пвпзмпжуваат стекнуваое на зваоа.
Рабптникпт кпј не е задпвплен пд пцената има правп на жалба дп Министерствптп.
Пценуваоетп и стекнуваоетп на зваое пд став 2 на пвпј шлен се врщи сппред
услпвите и на нашин утврдени сп прппис на Министерпт.
Член 120
Наставниците вп ушилищтетп ја прганизираат и изведуваат впспитнп - пбразпвната
рабпта и се пдгпвпрни за пстваруваое на целите и задашите, а пспбенп за:
- наспшуваое на впспитнп - пбразпвнипт прпцес за пстваруваое на целите и
задашите на впспитаниетп и пбразпваниетп;
- ппстпјанп следеое на напредуваоетп на ушениците вп ушеоетп, рабптата и
ппведениетп и ппмагаое вп стекнуваое на ппзитивни навики;
- спвеснп ппдгптвуваое за впспитнп - пбразпвната рабпта и струшнп, педагпщкп и
метпдскп изведуваое на наставата и другите фпрми на впспитнп - пбразпвната дејнпст сп
кпристеое на спвремени наставни средства;
- прганизираое на слпбпдните ушенишки активнпсти;
- спрабптуваое сп рпдителите на ушениците и други струшни прганизации и
здруженија;
- уреднп впдеое на педагпщката евиденција и дпкументација;
- ппшитуваое на правилата на пднесуваое пд куќнипт ред на ушилищтетп.
Член 121
Заради ппуспещнп пстваруваое на впспитнп - пбразпвната дејнпст ушилищтетп
кпристи спрабптка сп рпдителите на ушениците кпја се пдвива преку рпдителски средби,
пдбпри на рпдители и спвет на рпдители.
Рпдителските средби ги свикува класнипт ракпвпдител и се пдржуваат пп пптреба а
најмалку шетири пати вп гпдината.
Средбите сп пдбприте и Спветпт на рпдителите ги свикува директпрпт или лице
пвластенп пд Директпрпт.
Пп пптреба мпжат да се пдржуваат заеднишки спстанпци на рпдителите и ушениците
сп струшните пргани на ушилищтетп, пдделни наставници, струшнипт спрабптник и
Директпрпт.
Ппединешна спрабптка на рпдители сп наставници се пстварува вп два наставни дена
вп неделата ппределени пд директпрпт на ушилищтетп.
Член 122
Врабптените вп среднптп ушилищте мпраат да бидат лекарски прегледани дп
ппшетптпкпт на ушебната гпдина на секпи три гпдини.
На лице кпе бпледува пд дущевна бплест, алкпхплпизам или наркпманија му
престанува рабптнипт пднпс вп ушилищтетп на нашин утврден сп закпн.
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Член 123
Расппредпт на рабптнптп време на наставниците и струшните спрабптници вп рамките
на 40 шаспвна рабптна недела.
Рабптнптп време на наставниците пп правилп вп прва смена заппшнува вп 7:00 шаспт а
заврщува вп 13:00 шаспт, а вп втпра смена заппшнува вп 13:00 шаспт а заврщува вп 19:00
шаспт.
Рабптнптп време на струшните спрабптници пп правилп вп прва смена заппшнува вп
7:00 шаспт а заврщува вп 15:00 шаспт, а вп втпра смена заппшнува вп 11:00 шаспт а заврщува
вп 19:00 шаспт.
Рабптнптп време пд став 1 и 2 наставниците и струшните спрабптниици гп планираат.
Дневнипт пдмпр на наставниците и струшните спрабптници е вп време на пдмпрпт на
ушениците.
Гпдищнипт пдмпр наставниците и струшните спрабптници гп кпристат за време на
летнипт распуст на ушениците а спгласнп ЗРП, Кплективнипт дпгпвпр за среднп пбразпвание
и Закпнпт за среднп пбразпвание.

VI. УПРАВУВАОЕ И РАКПВПДЕОЕ СП УЧИЛИШТЕТП

Член 124
Прган на управуваое вп ушилищтетп е Ушилищнипт пдбпр.
Ушилищнипт пдбпр е спставен пд 12 шлена, и тпа: шетири преставника пд
наставниците, три преставника пд рпдителите, пднпснп старателите на ушениците, три
преставника пд пснпвашпт и пп еден преставник пд Министерствптп и делпвната заедница,
имајќи ја вп предвид сппдветната и правишната застапенпст на приупрадниците на сите
заедници.
Претставникпт пд делпвната заедница ушествува вп рабптата на Ушилищнипт пдбпр,
нп нема правп на ушествп при гласаоетп и дпнесуваоетп на пдлуките.
Член 125
Членпвите на Ушилищнипт пдбпр се избираат за перипд пд шетири гпдини сп правп на
ущте еден избпр.
Член 126
Претставниците на пснпвашпт ги именува и разрещува Спветпт на Градпт Скппје.
Претставниците пд рпдителите пднпснп старателите на ушениците ги именува и
разрещува Спветпт на рпдителите.
Претставниците пд наставниците ги именува и разрещува Наставнишкипт спвет на
ушилищтетп.
Претсатвниците пд Министертвптп ги именува и разрещува Министерпт, а
претставниците пд делпвната заедница Стппанската кпмпра на Република Македпнија.
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Претставниците пд рпдителите пднпснп старателите на ушениците, пд пснпвашпт и пд
Министерствптп не мпжат да бидат именувани, пднпснп избрани пд редпт на врабптените
вп ушилищтетп.
Член 127
Мандатпт на шлен на Ушилищнипт пдбпр мпже да престане и пред истекпт на времетп
за кпе е именуван или избран:
- пп негпвп бараое;
- сп престануваое на рабптнипт пднпс на наставник вп ушилищтетп;
- сп престануваое на статуспт на ушеникпт вп ушилищтетп шиј рпдител е вп
Ушилищнипт пдбпр;
- сп птппвикуваое ппради непправданп птсуствп на шлен на три седници на
Ушилищнипт пдбпр еднп пп другп;
- е на издржуваое на казна затвпр вп траеое ппдплгп пд щест месеци.
Предлпг за птппвикуваое на шленпт на Ушилищнипт пдбпр гп врщи прганпт кпј гп
избрал пднпснп именувал.
Член 128
Избпрпт на претставниците пд наставниците за шленпви на Ушилищнипт пдбпр се
врщи пп пат на јавнп гласаое, а дпкплку пплпвина пд вкупнипт брпј на наставниците се
изјаснат за тајнп гласаое, избпрпт ќе се изврщи пп пат на тајнп гласаое.
За избрани шленпви на Ушилищнипт пдбпр се сметаат кандидатите кпи дпбиле
мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на наставниците пд наставнишкипт спвет.
Член 129
Предлпгпт на претставниците пд наставниците за шленпви на Ушилищнипт пдбпр гп
дава Наставнишкипт спвет пп претхпднп прибавенп мислеое пд струшните активи вп
ушилищтетп.
Член 130
Мандатпт на шленпвите на Ушилищнипт пдбпр ппшнува пд негпвптп кпнституираое.
Кпнститутивната седница на Ушилищнипт пдбпр ја свикува и дп избпрпт на
претседател, претседава најстарипт претставник.
Претседател, заменик претседател и кпмисии какп ппмпщни тела на Ушилищнипт
пдбпр се избираат пп пат на предлпг сп јавнп гласаое и мнпзинствп на гласпви.
Член 131
Седниците на Ушилищнипт пдбпр ги свикува и сп нив ракпвпди претседателпт, а вп
негпвп птсуствп заменикпт на Ушилищнипт пдбпр.
Седниците на Ушилищнипт пдбпр ги свикува претседателпт пп свпја иницијатива, пп
бараое на директпрпт или 1/3 пд шленпвите на Ушилищнипт пдбпр.
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Член 132
Ушилищнипт пдбпр мпже да пдржи седница акп се присутни ппвеќе пд пплпвината пд
шленпвите, а пдлуките ги дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на шленпви на
Ушилищнипт пдбпр, кпи имаат правп на глас.
Член 133
Ппстапката за избпр на шленпви на Ушилищнипт пдбпр птппшнува два месеци пред
истекпт на мандатпт на шленпвите на Ушилищнипт пдбпр.
Член 134
Ушилищнипт пдбпр ги врщи следните рабпти:
- дпнесува статут;
- дпнесува Прпграма за развпј на ушилищтетп;
- предлага Гпдищна прпграма за рабпта и извещтај за рабптата дп спветпт на градпт;
- предлага гпдищен финансиски план дп пснпвашпт;
- предлага заврщна сметка дп пснпвашпт;
- усвпјува гпдищен план за јавни набавки пп предлпг на директпрпт;
- пбјавува јавен пглас за избпр на директпр;
- врщи интервју сп кандидатите за директпр;
- пд пријавените кандидати на пбјавенипт пглас за именуваое на директпр, му
предлага на градпнашалникпт еден кандидат;
- ппднесува предлпг на директпрпт за престанпк на рабптнипт пднпс на наставниците
и струшните спрабптници кпи вп пстваруваоетп на впспитнп - пбразпвнипт прпцес не
ппкажуваат задпвплителни резултати;
- пдлушува пп пригпвприте и жалбите на врабптените вп ушилищтетп;
- пдлушува пп жалбите на ушеници, рпдители, пднпснп старатели на ушеници;
- предлага дппплнителни дејнпсти вп ушилищтетп;
- разгледува и други пращаоа утврдени сп Статутпт.
Член 135
На секпј спстанпк, седница на прганите на телата вп ушилищтетп задплжителнп се
впди записник.
Записникпт ги спдржи елементите кпи се ппределуваат сп делпвникпт за рабпта на
сппдветнипт прган, а пспбенп: називпт на прганпт кпј ја пдржува седницата, брпј на
седницата, местп, ден и време на пдржуваое, записнишар, брпј на присутни и птсутни,
спдржина на дискусиите пп тпшките пд дневнипт ред, дпнесени пдлуки и заклушпци,
мнпзинствп сп кпи се дпнесени, време на заврщуваое на спстанпкпт и пптпис на
претседателпт и записнишарпт.

VII. ДИРЕКТПР НА УЧИЛИШТЕТП
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Член 136
Директпрпт е ракпвпден прган на јавнптп среднп ушилищте и е пдгпвпрен за
закпнитпста вп рабптата и за материјалнп - финансискптп рабптеое на ушилищтетп.
Член 137
Директпрпт на ушилищтетп се избира и разрещува пд Градпнашалникпт на град
Скппје.
Мандатпт на директпрпт трае 4 (шетири) гпдини.

Член 138
За директпр на ушилищтетп мпже да биде именуванп лице кпе ппкрај ппщтите
услпви утврдени сп закпнпт треба да ги испплнува и ппсебните услпви:
- да ги испплнува услпвите за наставник, педагпг или психплпг
- да има виспкп пбразпвание и 5 гпдини рабптнп искуствп вп впспитнп - пбразпвната
рабпта верифицирана пд Министерствптп и пплпжен испит за директпр.
- да гп ппзнава литературнипт јазик и писмптп на кпј се изведува наставата вп
ушилищтетп.
Член 139
Градпнашалникпт на град Скппје три месеци пред истекпт на мандатпт на ппстпјнипт
директпр дпнесува пдлука Ушилищнипт пдбпр да распище јавен пглас за избпр на директпр.
Јавнипт пглас пд претхпднипт став се пбјавува вп најмалку два дневни весника пд кпи
еден се издава на македпнски јазик и еден на албански јазик. Истипт трае псум дена пд
нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп.
Член 140
Јавнипт пглас гп спрпведува кпмисија спставена пд три шлена, кпја ја избира
Ушилищнипт пдбпр пд свпите редпви.
Кпмисијата пд став 1 на пвпј шлен е дплжна вп рпк пд пет дена пд денпт на
заврщуваоетп на пгласпт да ги разгледа пристигнатите дпкументи.
Членпвите на ушилищнипт пдбпр и претставник пд Бирптп за развпј на пбразпваниетп
врщат интервју сп кандидатите кпи ги испплнуваат услпвите за директпр.
Ушилищнипт пдбпр вп рпк пд седум дена пд изврщенипт разгпвпр сп кандидатите му
предлага на градпнашалникпт кандидат за избпр на директпр и врщи избпр на директпр.
Градпнашалникпт вп рпк пд 15 дена пд денпт на дпбиваоетп на предлпгпт, врщи
избпр на директпр.
Дпкплку градпнашалникпт вп рпкпт утврден вп став 5 пд пвпј шлен не избере
директпр, дплжен е вп рпк пд три дена да гп извести ушилищнипт пдбпр сп писменп
пбразлпжение за пришините.
Ушилищнипт пдбпр вп рпк пд седум дена пд денпт на приемпт на известуваоетп пд
став 6 на пвпј шлен му дпставува еден предлпг за избпр на директпр.
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Градпнашалникпт е дплжен вп рпк пд 5 дена пд денпт на дпбиваоетп на предлпгпт да
гп избере кандидатпт предлпжен пд ушилищнипт пдбпр.
Член 141
Акп на пбјавенипт пглас за директпр не се пријават кандидати, или се пријават
кандидати кпи не ги испплнуваат услпвите или пп спрпведената ппстапка за именуваое на
директпр не биде именуван директпр, се распищува нпв пглас.
Член 142
Директпрпт ги има следните права и дплжнпсти:
- ја предлага гпдищната прпграма за рабпта и превзема мерки за нејзинп
спрпведуваое;
- ги изврщува пдлуките на ушилищнипт пдбпр;
- избира кпмисии какп ппмпщни тела;
- врщи избпр на наставници, струшни спрабптници и други рабптници;
- врщи прием на ушеници вп текпт на гпдината;
- фпрмира и ракпвпди сп ушилищната кпмисија за екстернп прпверуваое на
ппстигаоата на успехпт на ушениците;
- врщи кпнтрпла врз нашинпт на впдеоетп на прпфесипналните дпсиеја;
- пдлушува за расппредуваое на наставници, струшни спрабптници и други рабптници
и врщи пценуваое вп спгласнпст сп резултатите пд нивната рабпта;
- ппднесува извещтај за успехпт и за ппстигнатите резултати вп впспитнп пбразпвната рабпта дп Бирптп за развпј на Македпнија;
- пдлушува за престанпк на рабптнипт пднпс на наставниците струшните спрабптници
и другите рабптници;
- ппднесува извещтај за реализација на гпдищната прпграма дп Министерствптп и
градпт;
- склушува дпгпвпри, пптпищува свидетелства, рещенија, налпзи и други акти спгласнп
закпнпт;
- пдпбрува птсуства на врабптени и ушеници;
- пдредува замена на ненадејнп птсутни рабптници;
- ги ппдгптвува, свикува и ракпвпди сп седниците на Наставнишкипт спвет и активнп
ушествува вп рабптата на другите струшни пргани вп ушилищтетп;
- ушествува вп ппдгптвуваое на материјалите и вп рабптата на Ушилищнипт пдбпр;
- пдлушува за кпристеое на средствата на ушилищтетп;
- дава наредби за финансискп - материјалнп и административнп рабптеое на
ушилищтетп;
- се грижи и превзема мерки за ппдпбруваое услпвите за рабпта и непрешенп
врщеое на дејнпста на ушилищтетп;
- спрабптува сп надлежни прпсветни, педагпщки и други пргани;
- врщи инструктивнп - педагпщки надзпр вп рабптата;
- се грижи за редпт и дисциплината вп ушилищтетп;
- назнашува лица сп ппсебни пвластуваоа;
- врщи и други рабпти вп спгласнпст сп Закпнпт, статутпт и другите акти.
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Член 143

-

Директпрпт на ушилищтетп мпже да биде разрещен:
- на лишнп бараое;
- вп слушај на направена ппвреда при изврщуваое на закпни, други прпписи и ппщти
акти утврдена пд страна на Државнипт прпсветен инспектпрат;
- акп не ја пставрува прпграмата за рабпта и не се реализираат планпвите и
прпграмите за вппспитнп - пбразпвната рабпта;
- акп пп негпва вина е нанесена щтета на ушениците, пднпснп на нивните рпдители
или старатели и на ппщтествената заедница;
- акп дпзвпли исплаќаое на средства кпи не се утврдени вп гпдищнипт финансиски
план на ушилищтетп;
- акп дпзвпли прганизираое на дејнпсти и активнпсти щтп се вп спрптивнпст сп
планпвите и прпграмите.
- акп три гпдини вп текпт на негпвипт мандат најмалку 10% пд наставниците и
струшните спрабптници врабптени вп ушилищтетп се најдат вп групата на наставници
и струшни спрабптници кпи ппкажуваат најслаби резултати пд екстернптп
прпверуваое спдржани вп гпдищнипт извещтај за рабпта на наставниците и
струшните спрабптници.
Дпкплку Државнипт прпсветен инспектпрат утврди пптещки ппвреди вп рабптеоетп
на директпрпт предвидени сп алинеа 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 пд пвпј шлен, разрещуваоетп
на директпрпт се врщи вп ппстапка предвидена сп Закпнпт за среднп пбразпвание.
Член 144

Директпрпт кпј не е ппвтпрнп избран на јавен пглас или е разрещен не пп свпја вина
пред истекпт на мандатпт за времетп за кпе е избран се расппредува на сппдветнп рабптнп
местп вп ушилищтата на ппдрашјетп на градпт Скппје.
Градпнашалникпт вп рпк пд три дена пд денпт на разрещуваоетп на директпрпт
именува врщител на дплжнпста директпр пд редпт на врабптените вп ушилищтетп кпј ги
испплнува услпвите за наставник.
Врщителпт на дплжнпста директпр ги врщи рабптите дп именуваое на нпв директпр,
нп не ппдплгп пд щест месеци пд денпт на негпвптп именуваое.

VIII.СТРУЧНИ ПРГАНИ И ТЕЛА ВП УЧИЛИШТЕТП
Член 145
Струшни пргани вп ушилищтетп се:
- Наставнишки спвет кпј гп спшинуваат наставниците и струшните спрабптници вп
ушилищтетп;
- Спвет на гпдината кпј гп спшинуваат наставниците и струшните спрабптници вп
гпдината кпи изведуваат настава;
- Спвет на паралелката кпј гп спшинуваат наставниците кпи изведуваат настава вп
паралелката и струшните спрабптници;
- Ракпвпдителпт на паралелката и
- Струшни активи на наставници пп пдредени струшни пбласти.
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Член 146
Наставнишкипт спвет ги врщи следните рабпти:
- дава мислеое пп предлпгпт на Гпдищната прпграма за рабпта и гп следи нејзинптп
изврщуваое;
- гп разгледува и утврдува успехпт на ушениците и рабптата на другите струшни пргани
и тела;
- гп разгледува планпт и прпграмата и превзема мерки за нивнп изврщуваое;
- гп усвпјува интернипт расппред за екстернптп прпверуваое на ппстигаоата на
успехпт на ушениците;
- гп разгледува Гпдищнипт извещтај за рабпта на наставниците и струшните
спрабптници и Наципналнипт извещтај за рабпта на наставниците и струшните
спрабптници и предлага сппдветни мерки;
- дава предлпзи за напредуваое на наставниците и струшните спрабптници вп
ушилищтетп;
- им пдпбрува на ушениците заврщуваое две гпдини вп една ушебна гпдина;
- дпнесува пдлука за запищуваое на ушеници;
- изрекува педагпщки мерки на ушеници пппмена пред птстрануваое и птстрануваое;
- пдпбрува птсуствп на ушеници пд настава ппвеќе пд 10 дена;
- дпнесува пдлуки пп пригпвпр на ушеници за утврдени пценки;
- гп разгледува извещтајпт за изврщен струшен надзпр и предлага сппдветни мерки;
- ги разгледува предлпзите на рпдителите, ушениците, струшните пргани и тела, кпи се
пднесуваат на ппдпбруваое на впспитнп - пбразпвнипт прпцес и дпнесува сппдветни
мерки;
- ппфалува и наградува ушеници;
- ги пдпбрува ушенишките екскурзии и струшни ппсети;
- дава струшнп мислеое за снабдуваое сп ушебници и други нагледни средства;
- гп прганизира и спрпведува ппправнипт испит;
- избира испитен пдбпр за спрпведуваое на матурски испит;
- врщи и други рабпти утврдени сп пвпј Статут и Закпн.
Член 147
Спветпт на гпдината ги врщи следните рабпти:
- ја прганизира и спрпведува наставнп - впспитната рабпта на гпдината и се грижи за
нејзинп успврщуваое;
- рещава пп пращаоа предлпжени пд спветите на паралелките;
- спрабптува сп Спветпт на рпдителите за рещаваое на пращаое за успехпт и
ппведениетп на ушениците на гпдината;
- ппфалува и наградува ушеници;
- предлага на Наставнишкипт спвет рабпти за кпи треба да се дпнесе пдлука;
- рещава пп бараое на рпдители и ушеници вп дпменпт на негпвата надлежнпст;
- врщи и други рабпти утврдени сп пвпј Статут и Закпн.
Член 148
Спветпт на паралелката ги врщи следните рабпти:
- неппсреднп ја прганизира и спрпведува впспитнп - пбразпвната рабпта вп
паралелката и се грижи за нејзинп успврщуваое;
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- ги утврдува пплугпдищните и гпдищните пценки на ушениците;
- спрабптува сп Пдбпрпт на паралелката преку класнипт ракпвпдител за рещаваое на
пращаоа за успехпт и ппведениетп на ушениците вп паралелката;
- ппфалува и наградува ушеници;
- изрекува педагпщки мерки на ушеници;
- предлага на спветпт на гпдината и наставнишкипт спвет рабпти за кпи треба да се
дпнесе пдлука;
- врщи и други рабпти утврдени сп пвпј Статут и Закпн.
Член 149
Ракпвпдителпт на паралелката ги врщи следните рабпти:
- ја следи рабптата и дисциплината на ушениците;
- се грижи за редпвнп изведуваое на наставата вп паралелката;
- ги пправдува изпстанпците на ушениците;
- пдпбрува птсуствп на ушениците пд еден ден;
- ппфалува и наградува ушеници;
- ја впди класната администрација, ги пищува ушенишките книщки и свидетелствата;
- се грижи за впн наставната активнпст на ушениците пд паралелката;
- спрабптува сп пдбпрпт на рпдителите пд паралелката;
- врщи и други рабпти утврдени сп пвпј Статут и Закпн.
Член 150
Струшните активи ги врщат следните рабпти:
- ги утврдуваат пснпвите за гпдищен план за рабпта и ја успгласуваат рабптата на
наставниците пд исти или српдни предмети;
- ги успгласуваат индивидуалните планпви за рабпта на наставниците;
- се грижат за изеднашуваое на критериумите за следеое и пценуваое на ушениците;
- предлагаат фпрми за наставната рабпта;
- предлагаат ушебници и ушебни ппмагала;
- ја следат реализацијата на наставнипт план и прпграми и даваат предлпзи за нивна
измена и дппплнуваое;
- врщат и други рабпти утврдени сп планпт и пдлуките пд Наставнишки спвет.

IX. СПВЕТ НА РПДИТЕЛИ
Член 151
Вп Ушилищтетп се избира Спвет на рпдители кпј гп спшинуваат претставници пд
рпдителите на ушениците.
Спветпт на рпдителите брпи псум шлена пп два претставници на рпдители на
ушениците пд секпја гпдина.
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Сп престануваое на статуспт на ушеник вп текпт на пбразпваниетп вп ушилищтетп,
престанува шленуваоетп на негпвипт рпдител вп Спветпт, а на негпвп местп се избира друг
рпдител на ушеник пд истата гпдина.
Сп заврщуваоетп на пбразпваниетп на ушеникпт вп ушилищтетп, престанува мандатпт
на негпвипт рпдител вп Спветпт и на негпвп местп се избира друг рпдител на ушеник пд прва
гпдина.
Член 152
На рпдителска средба вп секпја паралелка пд редпт на рпдителите на ушениците се
избира пдбпр на рпдители пд три шлена (претседател и двајца шленпви).
Претседателите на пдбприте пд рпдителите на ушениците на паралелките се шленпви
вп пдбприте на рпдителите на гпдините.
Претседателите на пдбприте на гпдините се шленпви вп Спветпт на рпдителите вп
ушилищтетп.
Пдбприте на рпдителите на гпдините избираат ущте пп еден претставник за шленпви
на Спветпт на рпдителите вп ушилищтетп.
Спветпт на рпдителите вп ушилищтетп избира три претставници пд рпдителите на
ушениците за Ушилищнипт пдбпр.
Избпрпт на шленпви вп Спветпт на рпдители, пдбприте на рпдители и Ушилищнипт
пдбпр се врщи на седница пп пат на предлагаое и јавнп гласаое.
Член 153
Спветпт на рпдителите пп пат на предлпг и јавнп гласаое, сп мнпзинствп на гласпви
избира претседател и негпв заменик.
Седниците на Спветпт на рпдителите ги свикува и сп нив ракпвпди претседателпт.
Претседателпт ги свикува седниците пп свпја иницијатива, пп бараое на директпрпт,
пп бараое на 1/3 пд шленпвите на спветпт, пп бараое на пдбприте на паралелките или
пдбприте на гпдините кпи се негпви ппмпщни тела.
Рабптата на Спветпт и пдбприте на рпдителите на ушениците ја кппрдинира
директпрт или лице пвластенп пд директпрпт.
Член 154
Спветпт на рпдителите ги врщи следните рабпти:
- разгледува пращаоа пд живптпт и рабптата на ушилищтетп и дава мислеое за
ппдпбруваое на впспитнп - пбразпвната рабпта;
- гп разгледува успехпт и ппведениетп на ушениците и дава мислеое за негпвп
ппдпбруваое;
- ја следи редпвнпста на ушениците и дава мислеое за нејзинп ппдпбруваое;
- спрабптува сп Наставнишкипт спвет;
- преку свпи претставници ушествува вп рабптата на Ушилищнипт пдбпр;
- се грижи за пбезбедуваое на материјални средства за пспвременуваое на
наставата, изведуваое на екскурзии сп ушениците, награди на ушениците и
ппдпбруваое на услпвите за рабпта на ушилщтетп;
- се грижи за пбезбедуваое на средства за ушеници - спцијални слушаи.
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Член 155
Пдбпрпт на рпдителите на гпдината ги врщи следните рабпти:
- разгледува пращаоа за пстваруваое на впспитнп - пбразпвната рабпта на гпдината;
- гп разгледува успехпт и ппведениетп на ушениците на гпдината и дава мислеое;
- ја разгледува редпвнпста на ушениците на гпдината и дава мислеое;
- спрабптува сп спветпт на гпдината;
- се грижи за пбезбедуваое средства за пспвременуваое на наставата.
Член 156
Пдбпрпт на рпдителите на паралелката ги врщи следните рабпти:
- разгледува пращаоа пд живптпт и рабптата на ушениците вп паралелката и дава
мислеое за ппдпбруваое;
- гп разгледува успехпт и ппведениетп на ушениците и дава мислеое;
- ја разгледува редпвнпста на ушениците вп паралелката и дава мислеое;
- спрабптува сп ракпвпдителпт на паралелката и спветпт на паралелката;
- се грижи за пбезбедуваое средства за ппдпбруваое на услпвите за рабпта и се
ангажира вп ппмагаое на ушениците - спцијални слушаи.

Х. ФИНАНСИРАОЕ НА УЧИЛИШТЕТП
Член 157
Средствата за финансираое на ушилищтетп се пбезбедуваат пд Бучетпт на Република
Македпнија, на нашин и ппстапка утврдени сп Закпнпт за бучетите на Република Македпнија,
закпнпт за изврщуваое на бучетпт на Република Македпнија и закпнпт за финансираое на
единиците на лпкалната сампуправа.
Член 158
Јавнптп среднп ушилищте мпже да стекнува средства и пд :
- прпекти пдпбрени пд министерпт;
- легати, ппдарпци и завещтавнија и
- други извпри.
Средствата пд став 1 на пвпј шлен ќе бидат наменети за унапредуваое,
пспвременуваое и развпј на дејнпста вп ушилищтетп за щтп се ппднесува извещтај дп
Министерствптп, дп Спветпт на град Скппје, пднпснп дп надлежнипт прган на лпкалната
сампуправа.
Ппсебен прппис за услпвите за стекнуваое и распределба на средставта пд став 2 на
пвпј шлен дпнесува Спветпт на град Скппје и надлежнипт прган на лпкалната сампуправа.
Нашинпт на распределбата на средствата пд став 1 алинеја 3 пд пвпј шлен гп
прппищува Министерпт.
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XI. ИНФПРМИРАОЕ
Член 159
За рабптата на ушилищтетп и прганите на управуваое рабптниците се инфпрмираат
преку истакнуваое на пгласна табла.
Инфпрмираоетп гп врщи директпрпт и Ушилищнипт пдбпр, преку пбјавуваое на акти,
пдлуки, рещенија, извещтаи и инфпрмации.
Член 160
Инфпрмираоетп мпже да се врщи и преку издаваое на ушилищен весник, билтен,
радип станица на ушилищтетп и слишнп.
Член 161
За вистинитпста на инфпрмираоетп пдгпвпрен е прганпт кпј ја дава инфпрмацијата.

XII. ТАЈНПСТ И ЗАШТИТА НА ПБРАБПТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ППДАТПЦИ

Член 162
Ушилищтетп е дплжнп да пбезбеди тајнпст и защтита на пбрабптката на лишните
ппдатпци на врабптените.
Ушилищтетп е дплжнп да примени сппдветни технишки и прганизациски мерки за
защтита на лишните ппдатпци на врабптените пд слушајнп или незакпнскп унищтуваое,
нивнп губеое, преправаое, непвластенп пткриваое или пристап дп лишните ппдатпци.
Член 163
Технишките и прганизациските мерки за защтита на лишните ппдатпци какп пснпвни
слпбпди и права на врабптените, а пспбенп правптп на приватнпст вп врска сп пбрабптката
на лишните ппдатпци се регулира сп ппсебен Правилник дпнесен врз пснпва на Закпнпт за
защтита на лишните ппдатпци и негпвите ппдзакпнски акти.
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XIII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ

Член 164
Ушилищтетп сп нпвипт назив пд шлен три на пвпј Статут се пререгистрира вп
Централнипт регистар на Република Македпнија.
Член 165
Статутпт и другите ппщти акти вп ушилищтетп ги изгптвува кпмисија ппределена пд
Ушилищнипт пдбпр.
Статутпт се смета за дпнесен акп за негп гласале ппвеќе пд пплпвината пд шленпвите
на Ушилищнипт пдбпр.
Член 166
Измените и дппплнуваоетп на Статутпт се врщат на ист нашин и ппстапка какп и при
негпвптп дпнесуваое.
Член 167
Сп денпт на влегуваое вп сила на пвпј Статут престанува да важи Статутпт бр.01-380/2
дпнесен на 15.12.2005 гпд.
Член 168
Пвпј Статут влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп на пгласна табла, а ќе се пбјави
пп даваоетп на спгласнпст пд Министерствптп за пбразпвание и наука.

Претседател на Ушилищнипт пдбпр
Љупшп Ристевски
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