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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ СО 
МИНИСТЕРСКИ ИНГЕРЕНЦИИ 

УПРАВУВАЊЕ СО УЧИЛИШТАТА ВО УСЛОВИ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

За политиката нема мес-
то во образовниот про-
цес. Иако е почнат про-

цесот на децентрализација, а 
со тоа и на деполитизација, 
сепак согласно нашата тра ди-
ција и менталитет, по инер-
ција се провлекува поли ти-
ката. Таа е дел од нашето се-
којдневие, но полека треба 
да се ослободиме од стегите 
на таа инерција и да сфатиме 
дека чинителите кои се вгра-
дени во образовниот систем 
треба да ја зголемат својата 
одговорност, беше конста ти-
рано на Конференцијата на 
тема: "Управување со учи лиш-
тата во услови на децен тра-
лизација". 

Всушност, учесниците на 
оваа Конференција потен ци-
раа дека со законите за ос-
новно и за средно образо ва-
ние, а во состав на процесот 
на децентрализација, но и за 
внатрешна подолгорочна пот-
реба, јасно е дека чинителите 
кои директно влијаат и се дел 
од тој процес, треба да бидат 
поодговорни за да можат да 
влијаат врз децата и врз ид-
нината на оваа др жава, како 

Директорите на училиштата не смеат да 
нап рават ниту една работа во училиштата 
без за тоа да имаат одобрение од училишните 
одбори. И училишните одбори ќе мора да 
бидат отчетни во однос на квалитетот на нас-
тавата. Тие ќе бидат оценувани со надво реш-
на евалуација, а доколку опадне квалитетот 
на образовниот процес, ќе има постапка за 
нивно менување, а може да се случи и смена 
на директорот. 

една од можните претпос тав-
ки на самата де мократија, ко-
ја не се гради од државата, 
туку од граѓаните. 

"Прифативме да го импле-
ментираме оној дел од Зако-
нот за локална самоуправа 
кој се однесува на обра зо ва-
нието, да го направиме така 
што на најсоодветен начин 
да го отсликуваме тоа што во 
Законот беше претставено ка-
ко норма. Имаше инерција, и 
сè уште постои таа желба, во 
образованието да се наметне 
управување кое е политички 
мотивирано и засновано. Но, 
политизација нема да има, 
има нешто што би требало да 
го зајакнеме и тоа да прет-
ставува баланс во однос на не -
кои аспекти, кои градона чал-
ниците ги покренаа преку 
ЗЕЛС, и на средбите со мене, а 
тоа е како евентуално да се 
заштитиме од неодговорните 
директори. Големите инге-
рен  ции, кои досега ги имаше 
министерот, сега ги нема ни ту 
градоначалникот, ниту опш-
тинскиот совет, туку ги има 
училишниот одбор. Пара лел-
но со овој начин на деполи-
тизација и децентрализација 
почнуваме проект за зајак-

на цивилното општество и ќе 
биде баланс меѓу Министерс-
твото за образование и на 
Министерството за локална 
самоуправа. Асоцијацијата ќе 
биде контрабаланс на цен-
тралната власт. Таа, пак, свои-
те ингеренции во обра зо ва-
нието ќе ги искажува преку 
контрола и промоција на ква-
литетот преку Бирото и инс-
пекторатот на локалната власт 
која, пак, од 2007 ќе почне да 

реди средствата врз база на 
тие приоритети и ќе одлу чу-
ва дали ќе има паралелка од 
10 или од 45 ученици. Цен-
тралната власт ќе набљудува 
да не им се смени намената 
на овие блок дотации, да не 
одат од образование на поп-
равка на патишта, на друг 
систем, а како ќе се распо-
редат ќе зависи од опш ти-
ните", вели министерот за об-
разование Азис Положани.

нување на компетентноста и 
свеста на училишните одбо-
ри, со цел ингеренциите пра-
вилно да ги употребуваат за 
да ги подобрат состојбите во 
училиштата. Одборите ќе се 
обединат во Асоцијација, ко ја 
ќе дејствува во зајакнувањето 

ги презема ингеренциите во 
вид на блок дотации, финан-
сиски ингеренции. Централ-
ната власт ќе увидува дали 
средствата ќе бидат упот ре-
бени во интерес на децата и 
на училиштата. Општината ќе 
има ингеренции да ги рас по-

МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ АЗИС ПОЛОЖАНИ 



РАМНОТЕЖА

Училишните одбори ќе тре-
ба да бидат рамнотежа не са-
мо во однос на централната 
и локалната власт, туку и во 
однос на оние средства кои 
со Закон централна власт ќе 
ги обезбедува за општините. 
Одборите ќе имаат инге рен-
ции да избираат директор, 
наставници и да работат на 
други проекти. Всушност, ќе 
имаат околу 20 ингеренции 
за целта за кои се наменети 
за процесот на децен трали-
зација. Но, училишните од бо-
ри ќе мора да бидат отчетни, 
односно да одговараат пред 
некого за она што го работат. 
Нивната ингеренција нема 
да се сведува на тоа дали не-
кој за нив е политички подо-
бен или неподобен, туку во 
однос на квалитетот на обра-
зованието. Ако училишниот 
одбор избира директор, а учи-
лиштето покажува слаби ре-
зултати, тогаш ќе има меха-

низам за отчетност на учи-
лиш  ниот одбор преку надво-
решна евалуација, оцену ва-
ње, во кое ќе се вклучи и Цен-
тарот за оценување и матура. 
Ако тие утврдат дека опаѓа 
квалитетот на образо вание-
то, тогаш со механизмот на 
надворешна евалуација ќе 
поч нат постапка за оцену ва-
ње на компетентноста и це-
лисходноста од постоење на 
таков училишен одбор и евен -
туално избор на друг одбор. 
А може да биде сменет и ди-
ректорот на училиштето. Овие 
новини се во функција на за-
јакнувањето на капа ците тот 
и квалитетот на главните чи-
нители во однос на инге рен-
циите во образовниот сис тем 
во децентрализирани око л-
ности. 

КВАЛИТЕТ

Министерот Положани по-
тенцира и дека во делот на 
За  конот ќе се предвидат аман д-

мани кои ќе можат да нап-
рават механизам за отчет ност 
на училишните одбори, а пре-
ку тоа и на директорите во 
однос на квалитетот на нас-
тавата. Градоначалникот не-
ма да може да го смени ди-
ректорот поради тоа што не 
е од неговата партија, туку 
ако по принципот на над во-
решна евалуација се оцени 
дека има лош квалитет на тоа 
училиште, во Законот ќе би-
дат предвидени решенија кои 
ќе ја потегнат одговорноста 
на училишните одбори во 
целина, а и на директорот, но 
сè со цел придонес кон ква-
литетот на  образованието. 

Одржувањето на училиш-
тата, финансиите и ниските 
плати на наставниците, двае-
сет и пет илјади трансфери на 
луѓе, пренесени 363 ос новни 
и 81 средно училиште од цен-
трално на локално ни во, се 
проблемите кои се по јавија 
со процесот на децен трали за-
ција во образо вание то. Це лос-

ното менаџирање, заедно со 
обезбедувањето плати за вра-
ботените, општи ните ќе го 
пре  земат од 2007 година. 

Ресорниот министер за ло-
кална самоуправа Ризван Су-
лејмани рече дека е опти-
мист оти процесот на децен-
трализација ќе биде успешен, 
иако е најобемен, а локал на-
та власт од владеење треба 
да преминува во мена џи ра ње. 

Андреј Петров, претсе да-
тел на ЗЕЛС, објасни дека гра-
доначалниците изработиле 
пра  вилник за работа на учи-
лишните одбори и оти се за-
лагаат за целосна деполити-
зација на образованието, но и 
дека директорите на ос нов-
ните и на средните училишта 
се согласуваат со зајак ну ва ње-
то на улогата на училиш ните 
одбори. На земјава й е пот-
ребно образование во кое ди-
ректорите нема да бидат по-
литички личности, а по ра ди 
тоа е важен изборот на чле но-
вите во училишните од бори. 


