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"НИЕ  СМЕ  МАЈ  

Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

OБРАЗОВАНИЕ ШКОЛСТВОТО НА МАРГИ       

"ВРЕМЕТО ЌЕ ПОКАЖЕ КОЛКУ ОПШТИНИТЕ ЌЕ БИДАТ ВО СОСТОЈБА ДА 
ОСНОВААТ УЧИЛИШТА", ДОЈЧИН ЦВЕТАНОВСКИ

Собранието на 
РМ ги усвои 
изм ените на 

Законот за основно 
образ ование, спо-
ред кој наставата 
ќе трае девет го ди-
ни наме сто досе-

гашните осум, и тоа со под-
готвителна настава, четири 
години од дел енска настава 
и четири години предметна 
настава. Девет олетката ќе 
почне да се применува од 
идната учебна година, а тоа 
дефинитивно значи дека 
сегашната гене рац ија прво-
одделенци е пос ледната ко-
ја се школува во рамките на 
осумгодишниот систем на 
образование. Во овој Закон 
е предвидено учи лиштата да 
бидат основани од опш-
тината, а средствата за нивно 
финансирање таа ќе ги до-
бива по пат на блок-дотации 
и наменски дотации во 
согласност со новиот Закон 
за финансирање на еди-
ниците на локалната са-
моуправа, во зависност од 
бројот на учениците во се-
која образовна институц ија. 
Директорот кој ќе биде об-
врзан да положи и директ-
орски испит ќе го избира 

"Ако власта и министерствата се однесуваат 
како и досега, тогаш СОНК воопшто нема 
да има дилеми и нема да размислува, 
повторно ќе влеземе во генерален штр-
ајк", потенцира Дојчин Цветановски. 

 ИЗМЕСТИМЕ  

градоначалникот по предлог 
на училишниот одбор. 

Ставот на претседателот 
на Синдикатот на образов-
анието, науката и културата, 
Дојчин Цветановски, за усво-
ен ите измени е дека станува 
збор за дел од реформите на 
образованието, кои произле-
гуваат од имплементирањето 
на законодавството во делот 
на образованието согласно 
законите од земјите-членки 
на ЕУ. Цветановски потенц-
ира дека СОНК секогаш бил 
на мислење дека е повеќе од 
неопходно да се вршат рефо-
рми во образованието. Но, 
такви реформи кои образ-
овниот систем ќе го одведат 
напред, приближно до сис-
тем от на образование во 
земјите од ЕУ, при што се ко-
гаш и ги поддржувале. 

"Меѓутоа - додава Цветан-
овски - секогаш бараме тоа да 
се прави низ поширока рас-
права, односно да бидат вклу-
чени сите субјекти во др-
жавата, кои се засегнати од 
реформите и воопшто од сос-
тојбите во образованието, а 
не тоа да се прави само во не-
какви тесни кругови. Мож ам 
да изразам одредено за до-
волство од тоа дека барем во 
последно време Синди катот, 
како еден од битните субјекти 
во овој дел, е клу чен во мо-
делирањето на ре фор мите. 

За конкретните измени на 
Законот можам да кажам де-
ка СОНК стои зад нив".

ФИНАНСИРАЊЕ

Во однос на прашањето 
дали општините ќе бидат во 
состојба да основаат учи-
лишта и ефикасно да функ-
ци онираат кога финанси-
рањето ќе се прави според 
бројот на учениците, за што 
најмногу забелешки имаше 
опозицио ната ВМРО-ДПМНЕ, 
односно нејзината прате-
ничка Сил ва на Бонева - "по-
ловина учили шта ќе бидат 
затворени затоа што на та-
литетот во повеќе општини е 
низок", господ инот Цвета-
новски вели: "Вре м ето ќе 

покаже колку опш тините ќе 
бидат во состојба да ос-
новаат учи лишта, дали тоа 
ќе се прави во интерес на 
конкретната единица на 
локална само управа и дали 
ќе има евентуални злоу-
потреби. Немаме искуство 
за однап ред да даваме 
оценки, да осудуваме или да 
поз дра вуваме. Предлогот 
за директор, кој ќе го даде 
училишниот одбор, како 
орган на управување, гра-
до началникот ќе има право 
да го одбие само еднаш, до-
кол ку од било кои причини 
мисли дека тој не е со од-
ветно кадровско реше ние. 
Но, ако одборот го повтори 
истиот предлог, градо-
началникот ќе мора да го 
прифати. Во секој случај, 
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СТОРИ  ДА  ГИ  
      НИТЕ НА ОПШТЕСТВОТО

  РАБОТИТЕ"
според мене, тоа е подобро 
решение од сегаш ново, каде 
што министерот директно го 
именува и го разрешува ди-
ректорот, затоа што на тој 
начин образ ова нието е пре-
исполи тизи рано".

Со децентрализацијата 
многу училишта ќе ги сменат 
имињата, тоа значи дека 
постои опасност да се појави 
проблем како оној со учи-
лиштето во Шемшево, однос-
но непосетување на наста-
вата, што е предизвикано од 
етнички принцип. "Можеби - 
додава Цветановски - тука е 
избрзано решението, зашто 
е оставено за тоа исклу чи-
телно да одлучува локалната 
самоуправа и можно е да 
дојде до злоупотреба и 
тензии". 

Претседателот на СОНК 
вели дека постои светски 
ден на образованието - 5 
октомври, кој ние и натаму 
ќе го одбележуваме, но мора 
да постои и ден на просве-
тата на ниво на државава, кој 
ќе нè обединува. 

"Не мислам - потенцира 
Цветановски - дека секоја 
един ица на локална само-
управа треба да има посебен 
ден, можеби некоја има 
основа за тоа. Ако некој од 
просветителите во минатото 
оставил посебен белег и за 
единицата на локална са-
моуправа и за целата др-
жава, тогаш ова прашање не 
е спорно,  но мислам дека ќе 
биде лошо ако тоа го пра-
виме по секоја цена".

Во образовниот систем 
ни се случува хаос, секој 
настав ник, наводно според 
согле дув ањето на учил иш-
тето, го одредува учебникот 

по кој ќе се работи. Род-
ителите реа гираат на тоа 
бидејќи нема многу измени 
во учеб ниците за тие да 
мораат секоја година да ку-
пуваат нови речиси за си те 
пред мети. Ваквите сос тојби 
во учеб никарството ги пре-
тво рија училиштата во кни-
жар ници.

"Тоа е една од лошите 
страни на реформите, кои 
веројатно како идеја не биле 
така замислени. Но, ние сме 
мајстори, кога тоа најмалку 
ни треба, да ги изместиме 
работите. На пример, во 
Холандија не постои една 
единствена програма по 
која училиштата ја изве-
дуваат наставата. Таму, на 
крајот од годината, се дава 
оценка преку тестови кои ги 
изра ботува Мини стерството 
без да се знаат прашањата 
кои ќе бидат поставени, 
односно Мини стерството не 
го интересира по која про-
грама работело училиш тето. 
Нив ги инт ересира дали уче-
н иците сте ги научиле за 
односната содржина, и врз 
основа на тоа се определува 
ранг-листа на успехот на 
училиш тата. Таа е многу об-
јективна, така што врз ос-
нова на неа родителите се 
определуваат каде ќе ги 
запишат своите деца. Децата 
ги носат во училиштата кои 
се најдобри по успех и таму 
постои нат превар меѓу нас-
тавниците за да се дојде до 
повисоко знаење во делот 
на наста вата. Во таков случај 
нема да ви нудат било каков 
учебник затоа што е на при-
мер на авторот или на некој 
негов пријател, зашто тоа ќе 
му се врати како бумеранг. 

Вероја тно, поаѓ ај ќи од тоа 
ние сакавме да постапиме на 
ваков начин, но тоа се изро-
ди во лоша работа и сега не 
се гледа успехот на учени-
ците, дали тие ќе добијат 
повеќе знаење преку конк-
ретниот учебник, туку, за 
жал, во прашање е, пред сè, 
проф итот. Поради тоа,  оправ-
дани се и реакциите на роди-
телите. Сигурно треба да 
има конкуренција во учебни-
кар ството, но не да се 
сугерира по кој учебник да 
се учи, туку да постои право 
на избор", коментира Цве-
тановски.

Поради нискиот натал-
итет, односно недоволниот 
број ученици, постои опас-
ност во догледен пер иод да 
бидат затворени многу ос-
новни и средни училишта. 
Кога станува збор за сре-

дните училишта, според 
Цветан овски, треба да се 
разми слува во насока на тоа 
колку професиите кои ги 
нудат училиштата се платени 
од државата, колку нудат 
можн ости за вработување. 
Во некои училишта децата се 
запишуваат затоа што во 
моментов тие имаат висок 
рејтинг, и тешко дека ќе мо-
же нешто со сила да се на-
прави, односно да има не-
каков распоред за подед-
наков број паралелки во 
училиштата. 

"Сепак - потенцира Цвет-
ановски - тука ќе мора да се 
направи селекција, со која ќе 
се поправат досегашните 
греш ки. Само на 30-40 кило-
метри оддалеченост од еден 
до друг град ние имавме ист 
вид училишта. Треба да се 
види колкави се капа ци те-
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ОБРАЗОВАНИЕ

тите на државата за одре-
дена деј ност, на пример, 
градеж ништвото, колку тоа 
може да се димензионира за 
да се основаат и толкав број 
учи лишта. Не можете да 
продуц ирате кадар за една 
гранка од стопанството, која 
во РМ и не е толку значајна, 
за потоа да ви се врати проб-
лем от со испрофилиран ка-
дар, кој нема шанси да се вра-
боти".

ОТКАЗИ

Состојбите во образов-
анието се далеку од розови. 
Досега од образовниот 
сектор се отпуштени околу 
430 вработени. Станува 
збор за лица кои беа вра-
ботени како сметко во ди-
тели во основните и во 
средните училишта, без ис-
клучок, што како работно 
место е укин ато, а меѓу от-
пуштените се и враб отен и-
те во училиш ните кујни. 

Првиот човек на СОНК, 
обј аснува дека проблемот е 
решен и со едните и со 
другите, затоа што е форми-
рано трговско, односно ак-
ционерско друштво на вра-
б отените сметковод ите ли. 
Од околу 200 смет ководи-
тели кои беа вработени во 
училиштата, 160 се вклу-
чени во Друш твото. Тоа е 
реги стрирано во надлеж-
ниот суд, но временски 
малку е одло же но почнув-
ањето со работа, бидејќи 
времен ската закон ска дина-
мика треба да се изоди. 
Тендерот е распиш ан и е 
објавен во ‘Службен весник’, 
а најдоцна за еден месец би 
требало постап ката околу 
сметково ди телите да за вр-
ши и тие со своето Друштво 
леги тимно да поч нат со 
работа во сите основ ни и 
средни учи лишта. Кога ста-
нува збор за кујните, учи-
лиштата рас пишуваат тенд-
ери, на кои се пријав ени 
соодветен број заинте рес -
ирани уго сти телски фир ми. 
Со Спогодбата меѓу СОНК и 
Министерството за образов-
ан ие,  на вработ е ните во куј-
ните и на смет ководителите 
им е га ран тиран работен 
однос. За сметководителите 
тоа е  нај малку  5 години, 

при што им е гарантирано и 
финан сира њето со по 6.000 
денари од секое училиште, 
кои дир ектно ќе се уплат-
уваат во трговското Друш-
тво. Опре мата од учи ли-
шните кујни им се отстапува 
на фирмите кои ќе ги земат 
и соодветно на тоа тие ќе 
треба да им го гарантираат 
работниот од нос на вработ-
ените во куј ните. 

Цветановски објаснува 
дека тие немаат проблем со 
Сојузот на синдикатите во 
Македонија во целина, но 
имаат со одредени струк-
тури во ССМ. 

"Наша оценка е - додава 
Цветановски - дека ССМ не 
функционира и не ги оства-
рува своите надлеж ности. 
Но, тоа не значи дека не го 
сакаме, туку бараме да го 
работи тоа што треба, а 
аргументирано тврдиме де-
ка тоа не е така".

Во однос на соработката 
со ресорниот министер за 
образование Азис Положа-
ни и другите во надлежните 
институции, Цветановски 
об  јас нува дека понекогаш 
таа соработка е коректна, а 
некогаш е на линијата топ-
ло-ладно. 

"Ако не беше така нема-
ше да има 15 дена штрајк. 
Ние дефинитивно сме од-
лучиле да бидеме вис тин-

ски син дикат, а не само да 
го носиме името. Нас не нè 
интересира кој е министер, 
туку како тој се однесува 
кон нас како Организација 
која ги штити правата на 
вработените и така ќе го 
градиме односот кон него", 
вели Цветан овски.

За средствата кои Мини-
стер ството за образование 
ги предвидува за рекон-

струкција на учи ли штата, а 
се обезбедени од странски 
донации, Цвет ан овски вели 
дека треба да се утврдат 
кри териумите по кои тие ќе 
се распоредуваат, затоа 
што сите училишта не се во 
еднаква состојба. Меѓутоа, 
никој не може да тврди 
дека само во еден реон 
училиштата се во особ ено 
тешка состојба во смисла 
на оштетеност на објектот и 
на опременост. Треба да се 
увиди состојбата и врз ос-
нова на тие критериуми да 
се направи приоритет каде 
ќе треба веднаш да се ин-
тервенира со средства. 

Претседателот на СОНК, 
Дојчин Цветановски, го по-
со чи и проблемот со колек-
тив ните договори. 

"Ние штрајкувавме 15 де-
на за една многу јасна 
работа, која беше законска 
и уставна обврска на Вла-
дата и на ресорните ми-

нистерства. По пет на есет -
дневниот шт рајк пот пи-
шавме Спогодба за да се 
дојде до заедничко реш е-
ние - колективни дого в ори. 
Веќе сме во некоја завршна 
фаза. За градин ките и за 
институциите од култур ата 
се усогласени тексто вите, а 
сега се на јавна расправа за 
основно и за средно образ-
ование. Како Синдикат сме 
задово лни од договорениот 
текст, но дали конечно ќе 
бидеме задо волни и од 
штрајкот, дали ќе имаме 
резултати, ќе зависи од тоа 
кога ќе ја утврдиме нај ни-
ската плата за да се при-
менат колектив ните дого-
вори. Ако власта и мини-
стерствата се однесу ва ат 
како и досега, тогаш Син-
дикатот воопшто нема да 
има дилеми и нема да 
размислуваме, повторно ќе 
влеземе во генерален 
штрајк. Веројатно уште пор-
а  ди кално ќе биде нашето 
однесување, бид ејќи тврд-
ам дека повеќе од 20 го-
дини, во оваа држава об-
разов анието, науката, култ-
урата едно ста вно беа фр-
лени на маргин ите. Про-
блемот е во тоа што сè уште 
не е утврдена нај ни ската 
плата. Тврдиме дека со вак-
во однесување кон образо-
в анието и култ урата, ќе си 
ја упропас тиме идни ната 
на  државата. Некој како да 
не е свесен за таа работа и 
сега сме стигнати до крајот 
на една бездна, немаме 
каде. Сакаме да направиме 
колек тивни дого в ори кои 
ќе бидат применливи и во 
нив треба да се изрази 
местото на просветниот ра-
ботник, за образованието 
или култ урата да бидат со-
одветно вреднувани спо-
ред можно стите на земјава. 
Не бараме повеќе, но твр-
диме дека сегашното вред-
нување е далеку под мож-
ностите на државата. До-
сега овие дејности се кочеа 
најмногу, тие се сметаа како 
најмалку зна чајни, сега тоа 
го кори гираме, а ако не 
дојде до тоа сигурно ќе има-
ме полоши состојби, от кол-
ку оние во јануари-фев ру-
ари годинава, за време на 
генералниот штрајк", по тен-
цира, Дојчин Цветан ов ски. 

ШКОЛСТВОТО НА МАРГИНИТЕ НА ОПШТЕСТВОТО


