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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Проблем и цел на 
испитувањето

Уставот и законите во Република Маке-
донија го гарантираат правото на обра-
зование на секој граѓанин под еднакви 
услови. Kако потписник на бројни меѓу-
народни конвенции, декларации и дру-
ги документи, државата  се обврзува на 
доследна примена на ова право. Со цел 
да се овозможи еднаков пристап до об-
разование и квалитетно образование 
за сите деца, без оглед на национална, 
верска, етничка или каква било друга 
припадност, одговорните институции 
развија афирмативни стратегии и акци-
они планови и презедоа повеќе мерки 
за подобрување на опфатот и задржу-
вањето на учениците во образованиот 
систем. И покрај сите напори, пробле-
мот со запишувањето и предвременото 
напуштање на основното образование 
и натаму не е надминат и очигледно е 
дека е најизразен кај ромската попула-
ција. Досегашните сознанија укажуваат 
дека помалку од 60 % од Ромите завр-
шуваат основно образование1, а околу 
25 % од учениците Роми не го продол-
жуваат своето образование по четвр-
тото одделение2. 

Во бројни меѓународни извештаи држа-
вата е повикана да преземе посериоз-
ни мерки за подобрување на опфатот 
на ученици во основното образование, 
како и мерки за нивно задржување до 
крајот на основното образование. Како 
пример, уште во 2007 година во заклуч-

1 Анализа на образованието на Ромите во 
Република Македонија, Фондација Отворено 
Општество Македонија, стр. 4. <http://soros.org.
mk/dokumenti/analiza-na-obrazovanieto-na-
romite.pdf>

2 Унапредување на образованието на Ромите во 
Македонија – Проценка на земјата и стратегиски 
правци на Фондот за образование на Ромите, 
стр. 34.
<http://www.romaeducationfund.org/sites/
default/files/publications/web_macedonia_
report_macedonian.pdf>

ните согледувања на Комитетот на ОН 
за спречување на расна дискримина-
ција3, и покрај напорите преземени од 
државата за подобрување на приста-
пот до образование, се изразува загри-
женост за ниското учество и високата 
стапка на напуштање на основното об-
разование од страна на ромските деца. 
Комитетот препорача државата да ги 
интензивира напорите за зголемување 
на нивото на образование на припад-
ниците на ромската заедница преку 
елиминирање на негативните предра-
суди и стереотипи за Ромите, финан-
сиска помош за посиромашните семеј-
ства, пристап до образование на свој 
мајчин јазик, обука на настaвниците 
за ромската култура и традиција, како 
и преку олеснување на вработувањето 
на наставници Роми во училиштата. Во 
четвртиот извештај на Европската ко-
мисија против расизам и нетолеранција 
(ЕКРН) за Република Македонија од јуни 
2010 година4, ЕКРН силно им препорача 
на властите да ги интензивираат напо-
рите и да обезбедат пристап до квали-
тетно образование за секој ученик, не-
зависно од неговото етничко потекло. 
Во извештајот на Европската комисија 
за напредокот на Република Македо-
нија во процесот на пристапување кон 
ЕУ од 20135 и 2016 година на државата 
ѝ се забележува дека стапката на на-
пуштање на децата Роми во основното 

3 Заклучни согледувања на Комитетот по повод 
националниот извештај од 2007 година за 
спроведување на ЦЕРД, параграф 17. 
<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/
fe005fcb50d8277cc12569d5003e4aaa/c01c88ed-
cb61bb7bc12572d6004f01ef?OpenDocument>

4 Четврти извештај на Европската комисија 
против расизам и нетолеранција (ЕКРН) за 
Република Македонија од јуни 2010 година. 
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Coun-
try-by-country/Former_Yugoslav_Republic_Mace-
donia/MKD-CbC-IV-2010-019-MKD.pdf>

5 Извештај на ЕК за напредокот на државата, 
2013 година, стр. 48.
 <http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_docu-
ments/2013/package/mk_rapport_2013.pdf>
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образование останува значајна6 и се 
препорачува да се воспостави механи-
зам за систематично прибирање пода-
тоци за уличните деца и ромските деца 
(стр. 62) и да се подобри пристапот до 
квалитетно образование за сите (стр. 
72). 

Поттикнати од овие и други сознанија 
и забелешки, Министерството за обра-
зование и наука, Детската фондација 
Песталоци и Македонскиот центар за 
граѓанско образование, заеднички 
иницираа проект за утврдување на 
бројот на деца на училишна возраст 
што се надвор од училишниот систем и 
главните причини за тоа, со цел да се 
предложат конкретни мерки за нивна 
инклузија. 

Спроведување на 
испитувањето

За да се добијат сознанија што ќе бидат 
основа за предлагање и преземање на 
соодветни мерки, во ова испитување 
се спроведени следниве активности:

 ` Теренско прибирање податоци за 
сите деца што се обврзани да по-
сетуваат основно училиште (на воз-
раст од 6 до 17 години), а се надвор 
од училиштата. Податоците беа при-
брани од 12 општини за кои посто-
еја сознанија дека има поголем број 
деца што не посетуваат училиште. 
Теренски анкетари посетија вкупно 
604 семејства и евидентираа 1 144 
деца на училишна возраст што не 
одат во основно училиште (не се за-
пишале или предвреме го напушти-
ле). Родителите беа анкетирани за 
причините што довеле децата да 
не одат во училиште, како и за по-
требната поддршка за нивно запи-
шување и/или продолжување на ос-
новното образование. Покрај тоа, во 

6 EU Commission staff working document The 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 
Report. <https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_
documents/2016/20161109_report_the_former_
yugoslav_republic_of_macedonia.pdf>

истите населби беа анкетирани 111 
родители чии деца одат редовно во 
училиште.  

 ` Интервју со директори и стручни 
соработници од 7 основни училишта 
(во средините каде што значителен 
број деца не се запишуваат во прво 
одделение или го напуштаат учи-
лиштето) со цел да се добијат прод-
лабочени сознанија за проблемите 
со кои се соочуваат училиштата при 
обезбедување опфат, како и за нив-
ните мислења и искуства за зголе-
мување на опфатот на деца. 

 ` Дискусии во фокус‑групи со прет-
ставници од различни институции7 
што треба/може да се вклучат во 
обезбедување на поголем опфат. Во 
3 фокус-групи 37 учесници ги изне-
соа своите согледувања за пробле-
мот на опфат и можните начини за 
негово надминување. 

 ` Анализа на нормативни акти (закон-
ски и подзаконски) во кои се регу-
лираат прашањата за опфатот на 
учениците и проценка на нивната 
конзистентност и спроведливост. 

За потребите на ова истражување од 
законската регулатива беа анализира-
ни: Уставот на Република Македонија, 
нормативната регулатива, Законот за 
основно образование, Законот за про-
светна инспекција и Законот за педа-
гошка служба. Покрај нормативната 
регулатива, анализирани се и неколку 
стратешки документи кои имаат дирек-
тно влијание врз предметот на истра-
жување: Концепцијата за деветгодиш-
но основно воспитание и образование, 
Стратегијата, Чекори кон интегриран 
воспитно-образовен систем и Прирач-
никот за заштита и спречување од дис-
криминација.

Прибраните податоци беа групирани и 
анализирани согласно прашањата на 
коишто испитувањето имаше за цел да 
одговори. 

7  Државен просветен инспекторат; локална 
самоуправа; Биро за развој на образованието; 
центри за социјални работи и невладини 
организации, училишта.
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Основни наоди од 
испитувањето

I. СОЗНАНИЈА ОД ТЕРЕНСКОТО 
ИСПИТУВАЊЕ

1 Деца што не се запишани во основно 
училиште

 ` Општините не водат систематска 
евиденција за децата што треба да 
се запишат во основно училиште и 
колку од нив се запишале, а не по-
стои ни регулиран систем за проток 
на информации за запишување на 
деца меѓу училиштата, општински-
те и државните институции. Тоа го 
отежнува водењето на политика 
за обезбедување на опфат на сите 
деца на ниво на општина што е бази-
рана на точни податоци.

 ` Целосниот опфат на децата од ре-
онот на училиштето понекогаш е 
отежнат затоа што податоците што 
ги добиваат училиштата од општин-
ските служби за децата, кои според 
календарската возраст треба да се 
запишат во училиште, често не се 
ажурирани и не ги добиваат навре-
мено. Исто така, воопшто не добива-
ат податоци за незапишани деца ко-
ишто во определен период биле от-
сутни од местото на живеење па се 
вратиле. Непочитувањето на реони-
зацијата во некои општини ги отеж-
нува активностите на училиштата 
за обезбедување упис на сите деца 
во основно училиште затоа што учи-
лиштата немаат податоци за тоа кои 
деца се обврзани да се запишат во 
конкретното училиште.

 ` Постојните законски решенија за 
упис на децата без документација, 
според мислењата на училиштата, 
често се пречка за запишување во 
училиште затоа што не се понудени 
решенија како за нив да се води еви-
денција и да им се издадат докумен-
ти за завршено образование.

 ` Училиштата имаат тешкотии со вклу-
чување во наставата, во редовни 
паралелки од прво одделение, на 

децата што не се запишале на време, 
а се на возраст од над 9 години. 

 ` Училиштата, согласно законската 
регулатива и педагошките препора-
ки за запишување на децата, презе-
маат разновидни активности да ги 
опфатат сите деца. Сите училишта 
во кои беше спроведено интервју 
ги информираат родителите за упи-
сите, а повеќе од половина од нив 
ги посетуваат родителите што не 
ги запишале децата навреме и ги 
убедуваат да го запишат детето во 
училиште. Според нивните мислења 
тоа е ефективна практика. Меѓутоа, 
поголемиот дел од анкетираните 
родители (76 %) изјавиле дека никој 
не ги потсетил дека детето треба да 
го запишат во училиште. За повеќето 
од нив училиштата немале податоци 
дека имаат деца што се училишни 
обврзници.

 ` Според информациите од училишта-
та, ако напорите на училиштето не 
вродат со плод, тие најчесто (во 50 % 
од случаите) ја информираат про-
светната инспекција, но само 2 % од 
анкетираните родители имале не-
какво искуство со инспекцијата во 
врска со запишувањето на нивното 
дете/деца во училиште. Училиштата 
изјавиле дека би им користело кога 
редовно би добивале информации 
за децата што и по информирањето 
на инспекцијата не се запишале и за 
децата што по привремениот престој 
се вратиле од странство, а не јавиле 
во училиштето. 

 ` Постои неусогласеност на подато-
ците од училиштата за незапишаните 
деца и состојбите на теренот. Зна-
чителен број деца за кои училиштата 
имале податоци не биле на посо-
чените адреси, а имало многу деца 
што не постоеле во евиденцијата на 
училиштата. Тоа, во добра мерка, се 
должи на миграциите (внатрешни и 
надворешни) на училишните обврз-
ници. За време на испитувањето на 
терен, идентификувани се 663 деца 
на основна училишна возраст што 
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воопшто не посетувале основно учи-
лиште и за кои училиштата најчесто 
немале податоци. Најмногу неза-
пишани деца се идентификувани во 
Куманово. Најголем број од иденти-
фикуваните деца се на возраст 6 – 8 
години и тие без никакви законски 
пречки може веднаш да бидат запи-
шани во прво одделение.

 ` Повеќето од незапишаните деца жи-
веат во населби со претежно ром-
ско население, во лоша социјална 
средина, имаат неповолни домашни 
услови за живеење, родителите им 
се без образование или со помалку 
од четири одделенија, невработени 
се и без редовни извори на приходи. 
Најчести причини поради кои роди-
телите не ги запишуваат децата во 
училиште се сиромаштијата и мигра-
циите.

 ` Родителите на најголемиот број 
деца (78 %) што не оделе во училиште 
би сакале да го запишат детето во 
основно училиште и свесни се дека 
образованието е важно за иднината 
на нивните деца.

2  Ученици што го напуштиле основно‑
то училиште

 ` Општините не располагаат со точни 
податоци за откажаните ученици и 
немаат практика редовно да при-
бираат податоци за нив, а таквата 
обврска не е ниту нормативно регу-
лирана.

 ` Училиштата информираат дека пре-
земаат различни активности за за-
држувањето на учениците во учи-
лиштето, најчесто реализираат со-
ветувања со родителите, но поголе-
миот дел од училиштата во кои беа 
спроведени интервјуа сметаат дека 
тоа не ги дава потребните ефекти.

 ` За учениците што не посетуваат 
училиште и по преземените мерки 
од страна на училиштето, училишта-
та не контактираат со Педагошката 
служба, како што е предвидено со 
законите, туку доставуваат пријави 
до просветен инспектор. Просвет-

ните инспектори најчесто ги пови-
куваат родителите на советувања, 
а ретко поднесуваат пријави до суд. 

 ` Училиштата имаат податоци за уче-
ниците што го напуштиле училиште-
то, но не следат што се случува 
со нив откако ќе го напуштат учи-
лиштето. Нивните податоци не се 
совпаѓаат со состојбата на терен. 
Не постои систем што ќе им обезбе-
ди на училиштата редовни инфор-
мации за нивните училишни обврз-
ници што привремено мигрирале во 
странство, а потоа се вратиле. Тоа 
ги отежнува активностите на учи-
лиштата за враќање на учениците во 
училиште. 

 ` Според мислењата на училиштата 
некои од постојните нормативни ре-
шенија го отежнуваат или го оневоз-
можуваат повторното прифаќање на 
учениците што го напуштиле учи-
лиштето поради: 1) сложениот и 
скап процес на нострификација на 
документи од странство, 2) немање 
начин да се вреднува неформално 
стекнатото знаење, 3) непостоење 
решенија за прифаќање ученици 
без документи, 4) немање насоки за 
враќање на ученици во училиште по 
повеќегодишно напуштање на учи-
лиштето.

 ` На терен се идентификувани 481 
дете што предвреме го напуштиле 
основното училиште, а во време на 
испитувањето биле во Македонија. 
Најмногу од нив (59 %) сега се на 
возраст 14 – 17 години. Најголем 
број ученици (64 %) училиштето го 
напуштале во текот на одделенска-
та настава. Најмногу ученици што го 
напуштиле училиштето се идентифи-
кувани во Општина Куманово.

 ` Најголемиот број учениците што го 
напуштиле училиштето имаат роди-
тели што се без образование или со 
помалку од 4 одделение, најчесто се 
невработени, живеат во лоши соци-
оекономски услови и во неповолна 
социјална средина.
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 ` Најчести причини поради кои децата 
го напуштаат училиштето се мигра-
циите (69 %) и сиромаштијата (39 %), 
а поретко се немотивираноста на 
учениците за учење, работно анга-
жирање на децата и раните брако-
ви.

 ` Родителите на 56 % од идентифику-
ваните деца што го напуштиле учи-
лиштето би сакале нивното дете да 
се врати во училиште и да го заврши 
основното воспитание и образова-
ние. Тие сметаат дека образование-
то е важно за иднината на нивните 
деца. 

 ` Родителите на значителен број 
деца што се откажале (42 %) смета-
ат дека децата се веќе возрасни за 
да го продолжат образованието од 
она одделение каде што застанале 
или одговориле дека пак ќе одат во 
странство.

3. Фактори за подобрување на опфатот

 ` Образованието и вработеноста на 
родителите, како и условите на 
живеење се поврзани со редовно-
ста во посетување на училиштето. 
Родителите на децата што редовно 
одат во училиште имаат повисоко 
образование (65 % татковци и 58 % 
мајки имаат најмалку основно обра-
зование), во поголем процент имаат 
работа (постојана или повремена), 
живеат во поповолни социјални ус-
лови иако во иста (неповолна) со-
цијална средина.

 ` Родителите на децата што редовно 
одат во училиште најчесто (72 % од 
родителите) ги мотивираат децата 
да бидат редовни така што ги сове-
туваат и им објаснуваат дека обра-
зованието е важно. Нивните деца се 
поуспешни во учењето (имале пови-
сок општ успех во последното одде-
ление) од децата што го напуштиле 
училиштето.

 ` Родителите на децата што одат во 
училиште имаат повисоки образов-
ни аспирации и најголемиот број од 
нив (над 80 %) сметаат дека деца-
та (и машките и женските) треба да 
завршат најмалку средно образова-
ние. Од друга страна, родителите на 
децата што не одат во училиште во 
голем број сметаат дека е доволно 
децата (24 % за машките и 39 % за 
женските деца) да имаат основно 
образование. 

 ` Училиштата и институциите (држав-
ните и локалните) што работат на 
поддршка на образованието имаат 
многу позитивно мислење за рабо-
тата на локалните НВО во поддршка-
та на Ромите. Меѓутоа, голем број 
родители (33 % од родителите чии 
деца не одат во училиште и 53 % од 
родителите чии деца одат во учи-
лиште) не се информирани за нивно-
то постоење и работење. 

 ` Родителите недоволно се информи-
рани за помошта што може да ја до-
бијат од државата (информирани се 
само 27 % од родителите на децата 
што одат во училиште и 6 % од ро-
дителите на децата што не одат во 
училиште). 

 ` На најголем број (над 49 %) од сите 
групи родители им е потребна помош 
во вид на прибор, облека, храна за 
да оди детето во училиште (или за 
да биде поуспешно), а нешто помал 
број би сакале да добијат парична 
помош. Родителите чии деца одат во 
училиште најмногу (65 %) би сакале 
нивните деца да имаат стипендии.
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II. СОЗНАНИЈА ОД АНАЛИЗАТА НА 
НОРМАТИВНАТА РЕГУЛАТИВА И 
СТРАТЕШКИТЕ ДОКУМЕНТИ

 ` Уставот на Република Македонија 
и Законот за основно образование 
го гарантираат правото на образо-
вание под еднакви услови за сите. 
Се забранува дискриминација по 
основ на пол, раса, боја на кожа, 
национална, социјална, политичка, 
верска, имотна и општествена при-
падност.

 ` Остварувањето на правото на об-
разование е отежнато за учениците 
што не се евидентирани во матич-
ните книги на евиденција, затоа што 
не е регулирано водењето на педа-
гошката евиденција и издавањето 
на валиден документ за завршено 
одредено одделение или основно 
образование.  

 ` Податоците во списоците што ги до-
биваат општините и училиштата од 
Министерството за внатрешни рабо-
ти, односно службите што ја водат 
матичната евиденција за деца што 
се на училишна возраст, често се 
погрешни и неажурирани. Со тоа на 
училиштата им се отежнува работа-
та околу опфатот, односно запишу-
вањето на децата што се на училиш-
на возраст за основно образование. 

 ` Реонизацијата во одредени општини 
во кои се спроведе истражувањето 
многу често е причина поради која 
родителите не ги запишуваат свои-
те деца во училиште (училиштето во 
кое треба да се запишат според ре-
онизацијата им е далеку од местото 
на живеење или училиштата немаат 
точни податоци за деца од нивниот 
реон). 

 ` Процедурата за нострификација за 
завршен одреден степен на обра-
зование во странство, според мис-
лењата на учесниците во истражу-
вањето, е комплицирана (се бараат 
многу документи) и е скапа. Тоа че-
сто е причина децата коишто дел 
од образованието го завршиле во 

странство да останат дома наместо 
да продолжат со своето образова-
ние во Република Македонија. Зако-
нот за основно образование (член 
7) го регулира правото на органи-
зирање настава за изучување на 
наставниот јазик за децата на др-
жавјаните на Република Македонија 
што биле во странство (а доволно не 
го познаваат наставниот јазик), но 
не и организирање настава за изу-
чување на наставниот јазик за сите 
ученици чии мајчин јазик е различен 
од наставниот. 

 ` Регулирана е обврската на учи-
лиштата да водат збирки на пода-
тоци за запишани ученици и збирка 
на податоци за родители или стара-
тели на запишани ученици (членот 
15-б од Законот за основно образо-
вание), но не и да се води збирка на 
податоци за деца што се на училиш-
на возраст, а не се запишани во учи-
лиште и ученици што пред време го 
напуштиле основното образование. 

 ` Според мислењата на училиштата 
продолжениот престој за ученици 
што се во ризик предвреме да го на-
пуштат училиштето би бил дел од ре-
шението на проблемот. Меѓутоа, за 
тоа се потребни согласност од МОН 
и обезбедување на дополнителни 
финансиски средства. 

 ` Преку двете програми за совету-
вање на родители и советување на 
ученици што се вклучени во воспит-
но-образовниот систем, детално се 
регулирани процедурите и обврски-
те на училиштата и родителите, но 
постои потреба од дополнителни 
мерки за работа со родители што не 
ги запишале своите деца во основно 
образование или родители чии деца 
предвреме го напуштиле училиште-
то.

 ` Постои проблем за организирање и 
изведување настава за оние деца 
што поради различни причини не 
успеале навреме да се запишат и 
да завршат основно образование, а 
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возраста го отежнува нивното вклу-
чување во постојните паралелки со 
редовните програми. Согласно член 
38, став 2 од Законот за основно 
образование, Министерството за 
образование и наука, на предлог на 
Бирото за развој на образованието, 
може да носи скратени програми. 
Ова може да биде привремено реше-
ние за деца како оние што се иден-
тификувани со теренското истражу-
вање. 
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ПРЕПОРАКИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ 
ОД НАОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО 

 ` Општините, врз основа на ажурира-
ните податоци од институциите, да 
формираат база на податоци за учи-
лишни обврзници што не се запиша-
ле или, пак, подолго  или трајно го 
напуштиле училиштето.

 ` Државните и локалните образовни 
институции и училиштата да ги ин-
тензивираат активностите за ин-
формирање на родителите за сите 
видови поддршка за образованието 
на децата од социјално ранливите 
групи. 

 ` Министерството за образование 
и наука да преземе мерки што ќе 
овозможат поедноставна процеду-
ра за нострификација (дел од про-
цедурите за одделенска настава да 
ги спроведуваат училиштата во кои 
ќе се запишуваат децата) и намалу-
вање на финансиските трошоци.

 ` Да се регулира обврската на Мини-
стерството за внатрешни работи за 
доставување на списоци до општи-
ните на квартално ниво за деца на 
училишна возраст што ја напуштиле 
земјава или се вратиле назад.

 ` Центрите за социјална работа при 
контактите со лицата што бараат 
остварување на некое социјално 
право да евидентираат деца што се 
на училишна возраст и да ги доста-
вуваат до општината. 

 ` Министерството за образование и 
наука да ги сподели со општините 
податоците за децата што се иден-
тификувани на терен со ова истра-
жување, а не посетувале основно 
училиште или го напуштиле пред да 
го завршат. Општините заедно со 
училиштата да изготват стратегија 
и динамика за нивно запишување/

Правото на образование и пристапот 
до него

 ` Државата треба да најде соодве-
тен начин како да се регулира во-
дењето на педагошка евиденција и 
издавање на валиден документ за 
завршено одредено одделение или 
основно образование за лицата што 
не се евидентирани во матичните 
книги за евиденција, со што ќе се 
обезбеди непречен пристап до ос-
новното образование. 

Запишување на ученици во основно 
образование и враќање на оние што 
предвреме го напуштиле училиштето

 ` Министерството за внатрешни рабо-
ти, односно службите што ја водат 
матичната евиденција, до општини-
те да доставуваат ажурирани спи-
соци со податоци за деца што се на 
возраст за запишување во основно 
образование.

 ` Во општините каде што како допол-
нителен критериум се зема постиг-
нувањето на етнички баланс при 
донесувањето на реонизацијата, да 
се обезбеди превоз за учениците 
согласно распределбата од местото 
на живеење до училиштата и назад. 
Општините и училиштата да изготват 
стратегија за информирање на ро-
дителите за упис на нивните деца 
согласно реонизацијата.

 ` Општините до училиштата да доста-
вуваат ажурни списоци на ученици 
од соодветниот реон кои училишта-
та треба да ги запишат во следната 
учебна година. Списоците да се до-
ставуваат најдоцна до 31 март во 
тековната година.
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враќање во основно училиште. Во 
тековната учебната година да се 
запишат децата за кои нема закон-
ски и педагошки пречки, а за други-
те да се изготви акционен план за 
опфат и потребна поддршка.

 ` Министерството за образование 
и наука да пилотира механизам за 
давање најнеопходна поддршка на 
родителите (облека, прибор, об-
рок) чии деца не одат во училиште, 
условена со запишување и редовно 
посетување на училиштето. Врз ос-
нова на искуствата од пилотирање-
то, Министерството за образование 
и наука и Министерството за труд 
и социјална политика да изготват 
програма за поддршка на социјално 
и едукативно најзагрозените семеј-
ства чии деца не се во училиште.

 ` Министерството за образование и 
наука и Бирото за развој на образо-
ванието да предложат педагошки 
решенија за поедноставна проверка 
и признавање на неформално стек-
натото знаење на децата што повеќе 
години не посетувале училиште (не 
биле запишани или го напуштиле). 

 ` Министерството за образование и 
наука и Центарот за образование на 
возрасни да изготват стратегија и 
програма за образование на роди-
телите што имаат деца на училишна 
возраст, а самите немаат завршено 
основно образование. Министер-
ството за труд и социјална полити-
ка да изготви мерки за поддршка на 
родителите што ќе го посетуваат ос-
новното образование, вклучително 
и мерки за нивно вработување.

 ` Невладините организации да ги 
продолжат и да ги зајакнат актив-
ностите за поддршка на образова-
нието на социјално ранливите групи, 
меѓусебно да соработуваат и да ги 
координираат своите активности со 
активностите на државните инсти-
туции. Подобро да ги информираат 
родителите на децата што се надвор 
од училишниот систем за поддршка-
та што може да ја добијат.

Начин на изведување на наставата

 ` Законот за основно образование 
да се дополни со обврска на учи-
лиштата да организираат настава 
за изучување на наставниот јазик 
за учениците што не го познаваат 
доволно. Министерството за обра-
зование и наука да обезбеди финан-
сиски средства за имплементирање 
на вакво решение.

 ` Се препорачува проширување на 
продолжениот престој во што е 
можно повеќе основни училишта, 
особено во средини во кои живеат 
социјално ранливи семејства, како и 
наоѓање на начини за субвенциони-
рање на трошоците за овие катего-
рии на население. 

 ` Министерството за образование и 
наука и општините да промовираат 
и да ги поддржат училиштата преку 
давање на различни видови под-
дршка (тутори, ментори, волонтери 
и друго) на децата што се под ризик 
да го напуштат училиштето поради 
лошите социјални услови во семеј-
ството и неможноста на родителите 
да им дадат поддршка во учењето. 

 ` Кадарот во училиштата да се обучи 
за инклузивни приоди што ќе вклу-
чуваат и поддршка на ученици што 
се под ризик предвреме да го на-
пуштат училиштето, оние што го на-
пуштиле па се вратиле назад и оние 
што подоцна се запишуваат, како и 
за вклучување на родителите.

Вклученост и соработка со родителите

 ` Потребно е да се зајакне педагош-
ката служба со стручен кадар за ре-
ализација на програмите за совету-
вање на родители и ученици.

 ` Да се поедностави процедурата за 
училиштата при реализација на про-
грамите за советување на родители 
и ученици, со цел советувањето да 
се приспособи на реалните потреби 
и услови.
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Изведување на настава (време‑
траење)

 ` Министерот за образование 
и наука на предлог на Бирото 
за развој на образованието 
да донесе скратени програ-
ми (со ограничен период на 
примена) за организирање и 
изведување настава за лица 
што поради различни причи-
ни не успеале навреме да се 
запишат и да завршат основно 
образование, а се на возраст 
што го отежнува вклучување-
то во редовните паралелки.



ИЗВРШНО РЕЗИМЕ   15
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Општествен контекст;

Предмет на испитувањето;

Цел на испитувањето;

Спроведување на 
испитувањето. 

Подетални информации за 
методологијата на испитувањето 
се дадени во прилог.

ВО ОВОЈ ДЕЛ СЕ 
ДАДЕНИ ОСНОВНИ 
ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ИСПИТУВАЊЕТО:



 OСНОВНИ 
 ИНФОРМАЦИИ ЗА 
 ИСПИТУВАЊЕТО 

I.
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1. 
ОПШТЕСТВЕН 
КОНТЕКСТ

Според официјалните податоци во Република Македонија 
опфатот на ученици (6 – 14 г.) во основното образование не 
се зголемува во изминативе 10-тина години8. Во целиот тој 
период опфатот изнесува приближно 90 % (+-0,5)9. Тоа значи 
дека околу 10 % од училишните обврзници се надвор од ре-
довното основно образование10. Речиси 2 % од запишаните 
ученици во 2014/2015 на крајот на учебната година не биле 
во образовниот систем11. За значителен дел од нив нема 
точни податоци за причините за напуштањето или откажу-
вањето. 

Кога е во прашање опфатот и напуштањето или откажување-
то, најзасегнати се ранливите групи на ученици, особено 
учениците од ромска етничка припадност. Повеќето обра-
зовни индикатори (посетување предучилишно образование, 
навремено запишување, редовност, успех, продолжување 
во повисок степен на образование) за учениците Роми се 
понеповолни споредени со општата популација12. Голем дел 
од нив се откажува во текот на основното воспитание и об-
разование. Така на пример во учебната 2014/2015 година во 
вкупниот број ученици, Ромите учествувале со 4,69 %, а во 
оние што го завршиле основното училиште биле само 2,81 %13 
(а се очекува да биде приближно ист).

Покрај забележливите подобрувања со остварувањето на 
правото на образование, во повеќе извештаи е истакнат 
проблемот со недоволни постигања во однос на целосниот 

8 Од учебната 2006/2007 до учебната 2015/2016 година.

9 Државен завод за статистика, Основни и средни училишта на почетокот 
на учебната 2015/2016 година, стр. 11. <http://www.stat.gov.mk/
Publikacii/2.4.16.05.pdf>

10 Многу мал број од нив е вклучен во приватни основни училишта. Дел од 
децата на оваа возраст можеби се во странство, но за тоа нема податоци.

11 Во 2014/2015 г. на почетокот на учебната година имало 192 165 
ученици во основните училишта, а на крајот 188 361 ученик (податоци од 
Државниот завод за статистика, Основни и средни училишта на крајот на 
учебната 2014/2015 година. <http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.06.
pdf>  и  Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2015/2016 
година. <http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.05.pdf>

12 Roma Education Found (2012) REF country assessment – Мacedonia, стр. 
36–37. <http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/
ref_ca_2011_mac_english_screen.pdf>

13 Пресметано според податоците од Државниот завод за статистика, 
Основни и средни училишта на крајот на учебната 2014/2015 година. 
<http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.06.pdf>

10% од 
училишните 
обврзници 

се надвор од 
редовното 

основно 
образование
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опфат и напредувањето на учениците 
Роми14. И последниот извештај на Ев-
ропската комисија за напредокот на 
Република Македонија15 во препора-
ките во поглавјето за образование се 
задржува и на образованието на ран-
ливите групи. Во однос на учениците 
Роми се препорачува да се воспостави 
механизам за систематично прибирање 
податоци за уличните деца и ромските 
деца (стр. 62) и да се подобри приста-
пот до квалитетно образование за сите 
(стр. 72).

Како резултат на сознанијата за состој-
бите на Ромите во Република Македо-
нија изготвена е Стратегија за Ромите 
во Република Македонија 2014 – 2020 
во која се поставени стратешките цели 
и се определени активности за нивно 
постигнување. Покрај другите, поста-
вени се следниве специфични стратеш-
ки цели релевантни за основното обра-
зование:

 ` да се опфатат најмалку 98 % деца 
Роми на возраст за запишување во 
прво одделение во основно образо-
вание;

 ` да се подобри успехот и да се по-
стигне минимум од 75 % проодност 
од едно во друго одделение до 2020 
година16.

За нивно постигнување потребен е 
адекватен систем на поддршка од Ми-
нистерството за образование и наука, 
Министерството за труд и социјална 
политика, сите образовни институции 
и училиштата. Погоре наведените из-
вештаи укажуваат на тешкотии во обе-

14 УНИЦЕФ (2013), Правичност за децата, 
Извештај за земјата, Анализа на состојбата 
на девојчињата и момчињата во Поранешна 
Југословенска Република Македонија, стр. 
58–59. <https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/
SITAN_MKD_LongVersion_Final.pdf>

15 EU Commission staff working document The 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 
Report.<https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_
documents/2016/20161109_report_the_former_
yugoslav_republic_of_macedonia.pdf>

16 Стратегија за Ромите во Република Македонија 
2014 – 2020,  стр. 43. <http://www.mtsp.gov.
mk/content/pdf/strategii/Strategija %20za %20
Romite %20vo %20RM %202014-2020.pdf>

збедувањето на податоци за деца што 
не се запишале во основно училиште и 
оние што го напуштиле училиштето што 
укажува дека постојниот систем за 
обезбедување целосен опфат на деца-
та во основното образование има сла-
бости. 

Бавното обезбедување на целосен оп-
фат и подобрувањето на постигањата 
на учениците17, особено на учениците 
од ранливите групи, укажува на потре-
ба од подетално испитувања на причи-
ните за таквата состојба. Притоа, по-
требно е да се идентификуваат причи-
ните и практиките што се применуваат 
од страна на училиштата и заедницата 
и дали тие се ефективни или треба да 
се подобрат. 

Овие состојби ги поттикнаа Управата 
за развој и унапредување на образо-
ванието на јазиците на припадниците 
на заедниците при Министерството за 
образование и наука, Детската фонда-
ција Песталоци и Македонскиот центар 
за граѓанско образование да преземат 
активности за испитување на состојба-
та за опфатот на децата што се надвор 
од образовниот систем, со акцент на 
децата Роми во основното воспитание 
и образование.

17 Во последователните меѓународни мерења 
во кои учествувала Република Македонија 
учениците постигнувале послаби резултати. ПИ
РЛС.<https://timssandpirls.bc.edu/pirls2001i/pdf/
P1_IR_Ch01.pdf> <https://timssandpirls.bc.edu/
PDF/P06_IR_Ch1.pdf>  
ТИМСС.<https://timssandpirls.bc.edu/timss1999i/
pdf/T99i_Math_1.pdf> 
<https://timssandpirls.bc.edu/timss1999i/pdf/
T99i_Sci_01.pdf> 
<https://timssandpirls.bc.edu/PDF/t03_download/
T03_M_Chap1.pdf> 
<https://timssandpirls.bc.edu/PDF/t03_download/
T03_S_Chap1.pdf>
ПИСА.<http://www.keepeek.com/Digital-As-
set-Management/oecd/education/pisa-2015-re-
sults-volume-i_9789264266490-en#page46>
<http://www.oecd.org/edu/school/programmefo-
rinternationalstudentassessmentpisa/33690591.
pdf>
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Предмет на ова испитување е да се ут-
врди бројот на деца, првенствено од 
ромска етничка припадност, на учи-
лишна возраст што не се вклучени во 
редовното основно воспитание и об-
разование18 во 12 општини, да се при-
берат податоци за нив и да се откријат 
причините поради кои не посетуваат 
училиште. 

Поконкретно, испитувањето треба да 
даде одговор на следниве прашања:

 ` Како е нормативно регулирано обе-
збедување на опфат на сите деца во 
основното образование и дали има 
делови што недостасуваат, не се 
јасно регулирани, тешко се примену-
ваат во практика и сл.;

 ` Каков е системот на следење на за‑
пишувањето, задржувањето и на‑
предувањето на децата од ранливи-
те групи, особено на учениците Роми 
во основните училишта, како се при-
менува, кои делови во практиката 
успешно функционираат, а каде има 
тешкотии;

18 Се однесува на децата што не се запишани во 
основно образование, децата што го напуштиле 
основното училиштето пред  наполнување на 16 
години.

2. 
ПРЕДМЕТ НА  
ИСПИТУВАЊЕТО

 ` Колку деца на училишна возраст има 
во 12-те избрани општини со пого-
лем број ромско население во кои се 
спроведуваше испитувањето и кои 
се причините за нивно незапишу‑
вање или напуштање на основното 
училиште;

 ` Какви се мислењата на засегнатите 
страни (родители, училишта, реле-
вантни институции) за причините 
за напуштањето и практиките на 
обезбедување опфат и поддршка на 
учењето на учениците Роми. 

 ` Кои добри практики постојат, а би 
можеле да се користат пошироко.
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3. 
ЦЕЛ НА 
ИСПИТУВАЊЕТО


Цел на испитувањето е врз основа на 
добиените сознанија да се:

 ` утврди бројот и идентитетот на деца 
на училишна возраст што не посету-
ваат основно училиште;

 ` откријат причините поради кои де-
цата воопшто не се запишале или 
предвреме го напуштиле училиште-
то;

 ` предложат конкретни мерки за зна-
чително намалување на бројот на 
незапишани деца и ученици што го 
напуштиле основното училиште;

 ` предложат решенија за подобру-
вање на системот и процедурите за 
обезбедување зголемен опфатот на 
децата што не посетуваат основно 
образование. 
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4. 
КАКО БЕШЕ СПРОВЕДЕНО 
ИСПИТУВАЊЕТО


За да се добие одговор на истражувач-
ките прашања беа спроведени следни-
ве активности: 

Теренско прибирање податоци 

Пред почеток на теренското истражу-
вање беа обучени 20 анкетари (акти-
висти од локални невладини организа-
ции), кои добро ја познаваат локалната 
заедница, како и проблемите со не-
запишувањето и напуштањето на учи-
лиштето. Тие во текот на месец мај 2017 
година во 12 општини19 посетија семеј-
ства што имаат деца на возраст  6  –  17 
години, кои не одат во училиште. Вкуп-
но беа посетени 604 семејства и во нив 
се евидентирани 1 144 деца на возраст 
6 – 17 години, кои не одат во училиште. 
За секое дете се запишани основните 
податоци (пол, возраст, дали било за-
пишано во училиште и во кое одделе-
ние го напуштило). Со родителите беше 
спроведена анкета за причините што 
довеле децата да не одат во училиште, 
нивната желбата да го запишат детето 
во училиште, односно да го продолжи 
образованието, како и за поддршката 
што им е потребна. Покрај тоа, во истите 
општини и населби е спроведена и ан-
кета со 111 родители чии деца редовно 

19 Шуто Оризари, Центар и Чаир во градот Скопје, 
Прилеп, Куманово, Битола, Тетово, Гостивар, 
Штип, Струмица, Виница, Кочани.

одат во училиште. Од нив се прибрани 
мислења и искуства за образованието 
на нивните деца и се прибрани мис-
лења за нивните постапки коишто им 
овозможиле на децата редовно да одат 
во училиште. Одговорите на овие роди-
тели се користени при предлагање на 
мерките за опфат на децата што се над-
вор од училишниот систем.

Интервју со директори и стручни сора‑
ботници 

Во 12-те општини се одбрани 7 учи-
лишта20 во кои проблемот со незапишу-
вањето и напуштањето на училиштето е 
поизразен. Со директорите и стручните 
соработници во училиштата е водено 
интервју за проблемите со кои се соо-
чуваат во обезбедување опфат, нивни-
те искуства и предлози за зголемување 
на опфатот. Интервјуата, според прет-
ходно подготвен потсетник за интервју, 
ги водеа членовите на истражувачкиот 
тим. Тие се спроведени во текот на ме-
сец мај 2017 година.

Дискусии во фокус‑групи 

Организирани беа дискусии во фо-
кус-групи со претставници од раз-

20 Ѓорѓи Сугарев – Битола;  Добре Јовановски 
– Прилеп; Димитар Влахов – Штип; Тошо Арсов – 
Штип;  Христијан Тодоровски Карпош – Куманово; 
Гоце Делчев – Тетово и  Браќа Рамиз Хамид – 
Скопје.
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лични институции: Државен просветен 
инспекторат, локална самоуправа, Биро 
за развој на образованието, центри за со-
цијални работи и невладини организаци-
и,што можат да придонесат во процесот и 
напорите за обезбедување на поголем оп-
фат на децата во основното воспитание и 
образование. Дискусијата се водеше око-
лу следниве прашања:

 ` подобрување на обезбедувањето и те-
кот на информациите за учениците што 
се надвор од образованието и

 ` подобрување на практиките за опфат 
на учениците во образовниот систем.

Дискусиите, според однапред подготвен 
протокол, ги модерираа членовите на ис-
тражувачкиот тим. Во 3 фокус-групи (Ко-
чани, Куманово и Струмица) што се одржаа 
на крајот на мај 2017 година имаше вкупно 
37 учесници.

Анализа на нормативните акти

Идентификувани се сите законски и под-
законски акти од областа на образова-
нието во кои има одредби релевантни за 
запишувањето и задржувањето на децата 
во основно образование. Прикажани се и 
анализирани се решенијата во членовите 
со кои непосредно или посредно се регу-
лира запишувањето и напредувањето на 
учениците во закони и подзаконски акти. 
Анализирани се и стратешки документи 
донесени од Владата на Република Маке-
донија или Министерството за образова-
ние и наука коишто содржат определби 
што обврзуваат создавање на услови за 
запишување и опфат на сите деца во ос-
новното образование. Анализирана беше 
содржината, поврзаноста и конзистент-
носта на одредбите и нивната спроведли-
вост. Анализата се спроведуваше во пери-
одот мај – јуни 2017 година.

Сознанијата добиени од различните изво-
ри беа обработени квантитативно и/или 
квалитативно и беа анализирани соглас-
но прашањата на коишто испитувањето 
имаше цел да одговори.
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Деца што не се запишани 
во основно училиште;

Ученици што го напуштиле 
основното училиште;

Фактори за подобрување 
на опфатот.

Сознанијата од анкетите со 
родителите може да се сметаат 
за релевантни за ромската 
популација не само во 12-те 
општини во кои е спроведено 
испитувањето туку и пошироко 
затоа што според податоците од 
последниот попис (2002 година) 
во овие 12 општини живеe 
72 % од ромската популација 
во Република Македонија. Беа 
опфатени речиси сите родители 
чии деца не одат во основно 
училиште, а во периодот на 
испитувањето живееле (биле 
присутни) во овие општини. 

ВО ОВОЈ ДЕЛ СЕ ПРИКАЖАНИ 
ПОДАТОЦИТЕ ДОБИЕНИ 
СО ИСПИТУВАЊЕТО, 
ОРГАНИЗИРАНИ СПОРЕД  
СЛЕДНИВЕ ТЕМИ:

 РЕЗУЛТАТИ ОД 
 ТЕРЕНСКОТО 
 ИСПИТУВАЊЕ 

II.
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 1. 
ДЕЦА ШТО НЕ СЕ 
ЗАПИШАНИ ВО 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

1.2. Број на деца што не се запишани 
во основно училиште

Од секторите за образование во 12-те општини опфатени со 
испитувањето и од 49 основни училишта од овие општини 
во кои проблемот на осипувањето е поизразен беа побара-
ни податоци за бројот на деца, кои во периодот од учебна-
та 2012/2013 до учебната 2016/2017 година21 не посетувале 
училиште. Податоци за незапишани деца се добиени од само 
пет општини, а и тие на терен се покажаа како неажурни. 
Тоа укажува дека општините не го следат систематски за-
пишувањето на учениците. Учесниците во дискусиите во фо-
кус-групите што се одржаа во три општини22 изјавиле дека во 
ниту една од нив, а колку што им е познато ни во други општи-
ни, не постои база на училишни обврзници, која редовно би 
се ажурирала со податоци за запишувањето и напредување-
то на учениците. Ова не е законска обврска, но постоењето 
на такви податоци би им овозможило на општините посисте-
матско следење на запишувањето.

Од вкупно 49, само 16 училишта доставиле податоци за учи-
лишни обврзници што не се запишани во нивните училишта од 
2012/2013 година. Според нивните податоци има 1 108 такви 
деца. Иако во списоците на училишни обврзници не постои 
податок за етничка припадност, според изјавите на дирек-
торите и стручните соработници што беа интервјуирани нај-
голем број од незапишаните деца се од ромската етничка за-
едница. Некои од децата што не се запишани (околу 15 %) уште 
во време кога требало да се запишат во училиште не живееле 
на добиените адреси. По повеќекратните неуспешни обиди 
да ги запишат децата во прво одделение, училиштата најче-
сто немаат сознанија што се случува со незапишаните деца.

21 Од уч. 2012/2013 г. постои практика училиштата да добиваат податоци 
за училишните обврзници од Министерството за внатрешни работи што им 
олеснува на општините да го следат запишувањето.

22  Куманово, Струмица и Кочани. 

Теренски-
те анкетари 
успеале да 

идентифику-
ваат 663 деца 

кои во мај 
2017 година 
живееле во 

12-те општи-
ни, а не биле 
запишани во 

прво одделе-
ние. 
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Теренските анкетари успеале да идентификуваат 663 деца кои во мај 2017 година 
живееле во 12-те општини, а не биле запишани во прво одделение. Тие живеат во 
378 семејства23. Податоците за нивната структура според пол и возраст се прика-
жани во табела 1.

 ` Табела 1.  
Ученици што не биле запишани во училиште според возраст и пол 

Возраст во години Пол Вкупно

Машки Женски

6 31 23 54

7 52 52 104

8 29 34 63

9 34 34 68

10 30 35 65

11 31 28 59

12 30 31 61

13 22 19 41

14 17 18 35

15 19 25 44

16 27 15 42

17 9 15 24

Без податок 1 2 3

Вкупно 332 331 663

Ако возрасната скала ја поделиме на интервали од по три години, најмногу деца 
што воопшто не биле запишани во основно училиште има на возраст 6 – 8 години 
(33 %) и нивниот број во секој нареден возрасен интервал е помал. Нема разлика 
во бројот на незапишани девојчиња и момчиња. 

Гледајќи го бројот на незапишани деца по општини (табела 2), најмногу ги има во 
Општина Куманово, па потоа во Битола, Шуто Оризари, Штип и Кочани. Тој број на 
незапишани деца што се најдени на терен не е пропорционален на бројноста на 
ромското население во општината. Во однос на бројноста на ромската популација, 
значително повеќе незапишани деца се најдени во Oпштина Куманово и Скопје – 

Центар, а значително помалку во Oпштина Шуто Оризари. 

23 За да ги идентификуваат децата полесно, теренските соработници ги добија и списоците на деца 
што не се запишани во основно училиште од 25-те училишта и 6-те општини што доставиле такви 
податоци. Во многу случаи децата што ги нашле на терен не се истите за кои училиштата доставиле 
податоци. Тоа во голема мерка се должи на непостојаноста на адресите на живеење и на миграциите. 
Од друга страна, тоа е показател за неажурноста на податоците со коишто располагаат институциите 
(и е показател дека треба да ги ажурираат).  
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 ` Табела 2.  
Деца што не посетуваат училиште по општини

Општина
Број на 
незапишани 
деца

 %
Број на жители 
Роми*  %

Битола 67 10,11 2 613 6,73

Виница 11 1,66 1230 3,17

Гостивар 15 2,26 2 237 5,76

Кочани 54 8,14 1 951 5,03

Куманово 195 29,41 4 256 10,96

Прилеп 44 6,64 4 433 11,42

Струмица 56 8,45 147** 0,38

Тетово 30 4,52 2 357 6,07

Центар 42 6,33 974 2,51

Чаир 34 5,13 3 083 7,94

Штип 52 7,84 2 195 5,65

Шуто Оризари 59 8,90 13 342 34,37

Вкупно 663 100 38 818 100

Напомена:

* Податокот е според пописот од 2002 година.

** Во Струмица голем број жители од социјално ранливата група се изјасниле како Турци.

Kaj најголемиот број семејства во кои има деца што не одат во училиште, родите-
лите се без образование (46 % од татковците и 65 % од мајките) или се со помалку 
од четири одделенија (23 % татковци и 19 % мајки)24.

 ` Табела 3.  
Образование на родителите чии деца не одат во училиште

Образование Татко Мајка

Број  % Број  %

Без образование 278 46,03 393 65,07

Четири одделенија или помалку 141 23,34 116 19,21

Основно училиште 128 21,19 73 12,09

Средно училиште 21 3,48 7 1,16

Високо 0 0,00 1 0,17

Без податок 36 5,96 14 2,32

Вкупно 604 100 604 100

Состојбата со вработеноста е уште понеповолна: 86 % од татковците и дури 96 % 
од мајките не се вработени, а само дел од нив работат повремено (продаваат по 
пазари, собираат шишиња или други секундарни суровини, чистат). 

24 Социјалната структура (образование и вработеност на родителите, социјална средина во која 
живеат, услови на живеење) на анкетираните семејства е дадена за сите родители што имаат деца 
што не одат во училиште (604 семејства), бидејќи во  голем број семејства има, или имало, деца што не 
биле запишани и деца што го напуштиле училиштето.  
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 ` Табела 4.  
Вработеност на родителите чии деца не одат во училиште

Вработеност Татко Мајка
Број  % Број  %

Не работи, домаќинка 348 57,62 537 88,91
Работи повремено (чисти, продава...) 174 28,81 40 6,62
Има постојана работа 33 5,46 5 3,64
Без податок 49 8,11 22 0,83
Вкупно 604 100 604 100

Најголемиот број деца што не биле запишани во училиште (73 %) живеат во многу 
неповолна социјална средина: во гетоизирани населби, без канализација, без ос-
новна инфраструктура со лоша хигиена. Помалку од 10 % живеат во средина што 
ги задоволува основните потреби: има инфраструктура иако не е добро одржана, 
хигиената е задоволителна, домовите се од цврсти материјали. Слични се и ус-
ловите за живеење во семејството: 55 % од децата живеат во многу лоши услови, 
без приходи, често без еден од родителите, во супстандардни објекти несоодвет-
ни за живеење, без основни апарати за домаќинство, а уште 29 % се сиромашни, 
живеат со социјална помош што не е доволна или со приходи од повремена ниско 
платена работа (табела 5). 

 ` Табела 5.  
Социјална средина и услови во кои живеат децата  
што не биле запишани во училиште 

8,30%

9,35%

7,54%

1,36% 73,45%
487 деца

55,2%
366 деца

8,9%

0,75%

6,18%

28,96%

59 деца

5 деца

41 деца

192 деца

55 деца

9 деца

50 деца

62 деца

Социјална средина25 Услови за живеење

Многу неповолни
Неповолни
Задоволителни/ пристојни

Добри
Без податок

Вкупно

деца
663

25  Социјалната средина и условите на живеење се 
опишани во следниве категории:
Многу неповолни: 
– супстандардна, гетоизирана населба, нема асфалт, 
нема близу продавница, слаб напон на струја, нема 
канализација, многу отпадоци, куќите се „прикрпени“ од 
несоодветни материјали;
–  самохран родител, еден родител во затвор, детето е 
напуштено од родителите, немаат приходи, не примаат 
социјална помош, живеат во дом во лоша состојба, без 
основните апарати за домаќинство.
Неповолни: 
– нема канализација, оштетени улици, домовите се 
мали, во лоша состојба, хигиената е на ниско ниво;
– сиромашни, примаат социјална помош или додаток 
за трето дете, ама не е доволно, работат повремено, 

живеат во лоши услови.
Задоволителни/пристојни:
– има соодветна инфраструктура, но не е одржувана, 
домовите се од цврсти материјали, се одржуваат, 
хигиената просечна;
– еден родител има постојана работа, ги задоволуваат 
основните потреби за живеење, имаат мал дом од цврст 
материјал, ги имаат основните апарати за домаќинство.
Добри:
– соодветна инфраструктура, добро одржана, домови 
од цврсти материјали со уредни дворови,  хигиената 
е добра, во близината ги има сите комунални објекти 
(продавници, училиште, амбуланта ...); 
– имаат постојан извор на приходи што им се доволни, 
куќата е доволно голема за потребите на семејството, 
добро одржана и опремена.
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1.2. Причини за незапишување во основно 
училиште

Причините поради кои децата од ромските семејства не се запишуваат во основно 
училиште ги утврдувавме преку одговорите на родителите и согледувањата на 
директорите и стручните соработници што беа интервјуирани. На следниот графи-
кон се прикажани нивните одговори. 

 ` Графикон 1.  
Причини за незапишување во училиште 

Напомена: Родителите можеа да наведат повеќе од една причина. Процентот е пресметан 
во однос на вкупниот број родители што имаат незапишани деца. Во „друга причина“ најче-
сто е спомнувана сиромаштијата, немањето работа, немањето услови.

Родителите обично наведувале повеќе 
различни причини поради кои не ги за-
пишале децата во училиште. Речиси сите 
родители (93 %) како една од причините 
го навеле немањето пари да им купуваат 
на децата тоа што им е потребно за учи-
лиште: облека, книги, прибор и слично. 
Секој втор родител како причина навел 
дека не го запишале детето затоа што 
често се селат и биле отсутни од земја-
ва кога детето требало да тргне во учи-
лиште, а 17 % како причина навеле дека 
ги немале документите потребни за упис. 
За 23 % родители причина било и тоа што 

детето не сакало да оди во училиште. По-
ретко се наведени причини поврзани со 
ставовите на родителите кон образова-
нието („школото не е важно“, „ромските 
деца обично не се школуваат“).

Слични сознанија за причините имаат 
и училиштата. Во интервјуата со дирек-
торите и стручните соработници и во 
дискусиите во фокус-групите најчесто 
спомнувани причини беа сиромаштијата 
(неможност на родителите да обезбе-
дат храна, облека и училиштен прибор за 
децата) и миграциите во земјава, пора-

не бевме тука кога требаше да се запише

 детето е болно, со пречки во развојот 

нема документи 

 кај нас децата обично не одат во школо 

 многу се селиме

мора да ми помага во работата, домот 

 немам пари да му купувам облека, прибор, книги 

не сакаше да оди

 не знае јазик на којшто треба да учи 

 никој не го/ја побара  да оди во школо

школото не е важно

друга причина 

38%

11%

17%

10%

10%

7%

23%

9%

11%

5%

40%

93%
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ди сезонска работа26 или во странство, 
поради поддршката што ја добиваат ба-
рателите на азил во периодот додека 
престојуваат во западните земји. Многу 
поретко беше спомнувана недоволната 
свест на родителите за важноста на об-
разованието на децата. 

Доста чест проблем со којшто се соо-
чуваат родителите и училиштата се де-
цата што немаат соодветна документа-
ција. Според изјавите на директорите и 
на стручните соработници училиштата 
најчесто ги примаат тие деца, но имаат 
тешкотии со евидентирањето на нивното 
присуство, успех, а особено со издавање 
свидетелства на крајот на учебната го-
дина. 

Податоците покажуваат дека училиштата 
и другите субјекти одговорни за образо-
вание, како и родителите имаат слични 
согледувања за причините поради кои 
децата од ромските семејства не се за-
пишуваат во училиште. 

1.3. Што се презема за 
запишување на сите деца

Според насоките што ги добиваат од над-
лежните органи и позитивните педагош-
ки практики, училиштата  преземаат (тре-
ба да преземат) различни активности за 
запишување на училишните обврзници во 
прво одделение. 

Процесот на обезбедување опфат на уче-
ниците во прво одделение, според изја-
вите од стручните соработници, најчесто 
се одвива на следниов начин: 

1 Училиштата преку општината доби-
ваат податоци за децата што според 
календарската возраст треба секоја 
година да се запишат во прво одде-
ление. 

2 Училиштата на различни начини (пре-
ку објави на јавни места, летоци, 
средби со родителите) ги информи-

26 Карактеристични во тој поглед се општините 
Штип и Струмица.

раат родителите за уписот (рокови, 
потребни документи).

3 Училиштата праќаат писмени покани 
и/или ги посетуваат родителите што 
до почетокот на учебната година не 
ги запишале децата. 

4 Училиштата го информираат овласте-
ниот (или државниот) просветен ин-
спектор за децата што не се запишале 
во прво одделение.

Според одговорите во интервјуата со ди-
ректорите и стручните соработници во 
врска со овој процес се јавуваат следни-
ве проблеми: 

 ` податоците за училишните обврзници 
што ги добиваат од општините не се 
подредени според регионот во којшто 
се наоѓаат училиштата, па училиштата 
сами или во меѓусебна соработка ги 
идентификуваат училишните обврз-
ници од нивниот регион; 

 ` понекогаш училиштата не ги добиваат 
навреме податоците за да може да 
ги преземат сите потребни мерки за 
обезбедување на упис на сите учи-
лишни обврзници (училиштата смета-
ат дека најдобро би било да ги имаат 
најдоцна во мај кога ги вршат уписите 
на идните првачиња); 

 ` во некои општини (пр. Куманово) не 
постои реонизација по принципот на 
територијална блискост на училиште-
то27, па поради тоа училиштата немаат 
точни податоци за тоа кои деца треба 
да бидат запишани во соодветното 
училиште, а во други општини (пр. Те-
тово) реонизацијата често се менува 
или не се почитува доследно, па учи-
лиштата имаат тешкотии да следат 
дали децата се запишани во некое 
друго училиште или воопшто не се за-
пишани;

 ` училиштата најчесто не добиваат ин-
формација за тоа што се случува со 
децата за кои го информирале про-

27 Реонизацијата се однесува на обврската 
на училиштето, а тоа е должно да обезбеди 
упис на сите деца  што живеат во однапред 
определениот реон во којшто се наоѓа 
училиштето.
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светниот инспектор, а кои и потоа не 
се запишале во училиштето. 

Според податоците за незапишаните 
деца што се добиени од 16 училишта, за 
64 % од нив на родителите им биле ис-
пратиле писмени покани. Дел од учи-
лишта, особено оние во кои учат голем 
број ученици Роми, покрај тоа, повеќе 
пати ги посетувале семејствата на де-
цата што требало да тргнат во училиште, 
разговарале со нив, ги убедувале да ги 
запишат децата. Во 53 % од случаите на 
незапишани училишни обврзници учи-
лиштата го известиле овластениот или 
државниот просветен инспектор. Според 
исказите на просветните инспектори тие 
организираат советувања за таквите ро-
дители, а ретко поднесуваат пријави до 
суд. Сепак, кај значителен број училишни 
обврзници сите напори не резултирале 
со запишување на децата во прво одде-
ление. 

Училиштата, често, го продолжуваат пе-
риодот на упис до октомври со цел што 
повеќе деца да бидат опфатени во на-
ставата. Ги примаат во прво одделение 
и децата што не се запишале навреме, но 
проблем претставува ако тие имаат 9 и 
повеќе години. Тие деца, иако нема за-
конски пречки, поради возраста тешко 
се вклучуваат во паралелки со 6-годиш-
ни првачиња. Во интервјуата и во дис-
кусиите во фокус-групите беше укажано 
на потребата да се изнајде соодветно 
решение за упис и напредување на овие 
деца. 

Сите интервјуирани директори и струч-
ни соработници сметаат дека најголеми 
ефекти во обезбедување на упис на де-
цата Роми имаат посетите на нивните се-
мејства и разговори со родителите. Тие, 
исто така, сметаат дека невладините 
организации што работат на поддршка на 
Ромите даваат значаен придонес во еду-
цирањето на родителите и убедувањето 
да ги запишат децата во училиште. Некои 
училишта како позитивна ја навеле сора-
ботката со центрите за јавно здравје што 
им ги доставуваат податоците од нивна-
та евиденција за вакцинација, која била 
доста ажурна. Меѓутоа, во последно вре-

ме се намалува процентот на деца што се 
вакцинираат, па и евиденцијата на цен-
трите за јавно здравје е нецелосна.

Од друга страна, 76 % од анкетираните 
родители чии деца не биле запишани во 
прво одделение, одговориле дека никој 
не ги потсетил дека детето треба да го 
запишат во училиште, а само 15 % одго-
вориле дека ги потсетиле од училиштето. 
Оваа дискрепанца во одговорите на учи-
лиштата и родителите може да се должи 
на несовпаѓањето на списоците на деца 
за кои училиштата имале податоци и де-
цата што се откриени на терен. За голем 
број од децата што се откриени на терен, 
училиштата веројатно немале податоци 
дека се нивни училишни обврзници.

Доколку од училиштето им се јавувале и/
или им праќале покани, а родителите се-
пак не можеле (не сакале) да го запишат 
детето, проблемот најчесто (во 38 % слу-
чаи) завршувал со повторен разговор со 
претставниците од училиштето, а значи-
телен број родители (16 %) потпишувале 
изјава дека ќе одат во странство. Само 
2 % од анкетираните родители имале 
какви било искуства со инспекцијата.

Според искажувањата на директорите 
и стручните соработници во некои учи-
лишта имаат практика на родителите да 
им кажат кога ќе се вратат од странство 
да се јават во училиштето и тогаш да го 
запишат детето. Некои училишта приби-
раат информации од учениците од сосед-
ството за тоа дали некои од семејствата 
се вратени, па ги посетуваат семејства-
та и настојуваат детето да се запише во 
училиште. Училиштата не добиваат ин-
формации од релевантните институции 
за децата што се враќаат од странство, а 
не биле запишани во училиште и сè уште 
се училишни обврзници, а сметаат дека 
би било корисно да добиваат такви ин-
формации.

Родителите на најголемиот број од иден-
тификуваните деца што не биле запиша-
ни во училиште (78 %) би сакале нивните 
деца да се запишат во основно училиште. 
Тоа најчесто го образложувале со тоа што 
на децата им треба образование (за во 
животот, да имаат работа и сл.). 
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Вкупно

деца
520

 ` Табела 6.  
Желба да ги запишат децата во 
училиште според образованието 
на таткото 

 ` Табела 7.  
Желба да ги запишат децата во 
училиште според образованието 
на мајката 

50,38%
262 деца

16,92%

2,88%

9,04%

20,77%
108 деца

88 деца

15 деца

47 деца

Да

Вкупно

деца
21

66,67%
14 деца

14,29%
3 деца

9,52%
2 деца

9,52%
2 деца

Без одговор Без одговор

Без образование
Четири одделенија или помалку
Основно училиште 
Средно училиште
Без податок

Образование на таткото
Образование на мајката

Дали сака да ги запише децата 
во училиште

Дали сака да ги запише децата 
во училиште

0,82%
4,10%

1 деца
5 деца

Вкупно

деца
122

Не

13,11%
16 деца

14,75%
18 деца

67,21%
82 деца

Родителите (татковците и мајките) што немаат никакво образование почесто од 
родителите што имаат некакво образование одговарале дека не сакаат да го за-
пишат детето во училиште (види табели 6 и 7). Тие што одговориле дека не сакаат 
детето да биде запишано во основно училиште најчесто кажувале дека повторно 
ќе одат во странство или дека детето е веќе големо по прв пат да се запишува во 
основно училиште. 

0,97%

14,67%

10,42%

0,19%
3,47%5 деца

76 деца

54 деца

1 дете
18 деца

Да

70,27%
364 децаВкупно

деца
518

Не

84,30%
102 деца

1,65% 0,83%
2 деца

2,48%
2 деца

2 деца

10,74%
13 деца Вкупно

деца
121

4,17%
1 дете

87,50%
21 деца

8,33%
2 деца

Вкупно

деца
24

Без образование
Четири одделенија или помалку
Основно училиште 
Средно училиште
Високо образование
Без податок



 РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕРЕНСКОТО ИСПИТУВАЊЕ  33

Сознанија

 ` Најчести причини поради кои роди-
телите не ги запишуваат децата во 
училиште се сиромаштијата и мигра-
циите.

 ` Родителите на најголемиот број 
деца што не оделе во училиште 
(78 %) би сакале да го запишат де-
тето во основно училиште и свесни 
се дека образованието е важно за 
иднината на нивните деца.

 ` Според информациите од училишта-
та, сите училишта ги информираат 
родителите за уписите, а повеќе од 
половина од нив и ги убедуваат ро-
дителите да го запишат детето во 
училиште. Според нивните мислења 
тоа е ефективна практика. Меѓутоа, 
поголемиот дел од анкетираните 
родители (76 %) изјавиле дека никој 
не ги потсетил дека детето треба да 
го запишат во училиште. 

 ` Според информациите од училишта-
та, ако напорите на училиштето не 
вродат со плод тие најчесто (во 50 % 
од случаите) ја информираат про-
светната инспекција, но  само 2 % од 
анкетираните родители имале какво 
било искуство со инспекцијата во 
врска со запишувањето на нивното 
дете/деца во училиште.

 ` Училиштата изјавиле дека би им ко-
ристело кога редовно би добивале 
информации за децата што и по ин-
формирањето на инспекцијата не се 
запишале и за децата што по привре-
мениот престој се вратиле од стран-
ство, а не се јавиле во училиштето. 

 ` Општините не водат систематска 
евиденција за децата што треба да 
се запишат во основно училиште и за 
тоа колку од нив се запишале. Пода-
тоците што ги добиваат училиштата 
од општинските служби за децата 
што според календарската возраст 
треба да се запишат во училиште че-
сто не се ажурирани и не ги добива-
ат навремено. 

 ` Непочитувањето на реонизацијата 
во некои општини ги отежнува ак-
тивностите на училиштата за обе-
збедување упис на сите деца во 
основно училиште затоа што немаат 
податоци за тоа кои деца се обвр-
зани да се запишат во конкретното 
училиште.

 ` Не постојат законски пречки за за-
пишување на децата во прво одде-
ление, но училиштата се соочуваат 
со тешкотии во организацијата на 
наставата кога во паралелка од 
прво одделение треба да вклучат 
дете постаро од 9 години. 

 ` На терен се идентификувани 663 
деца на основна училишна возраст 
што воопшто не посетувале основно 
училиште и за нив училиштата најче-
сто немале податоци. Најмногу не-
запишани деца се идентификувани 
во Куманово. Најголем број од иден-
тификуваните деца се на возраст 6 
– 8 години.

 ` Најголем број од незапишаните деца 
живеат во лоша социјална средина, 
имаат неповолни домашни услови за 
живеење, родителите им се без об-
разование или со помалку од четири 
одделенија.  
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2. 
УЧЕНИЦИ ШТО ГО НАПУШТИЛЕ 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

2.1. Број на ученици што 
го напуштиле основното 
училиште 
Податоци за учениците што го напушти-
ле основното училиште пред да го зав-
ршат се добиени само од три општини 
(Куманово, Штип, Чаир – Скопје). Според 
нивните сознанија имало вкупно 46 уче-
ници што во периодот од пет години28 го 
напуштиле основното училиште. Може 
да се претпостави дека општините што 
не ги доставиле бараните податоци, 
всушност и не располагаат со такви по-
датоци. Од учесниците во дискусиите 
во фокус-групите беше констатирано 
дека општините немаат практика ре-
довно да прибираат податоци за уче-
ниците што го напуштиле училиштето. 
Податоци за учениците што се откажа-
ле или го напуштиле училиштето се до-
биени од 16 основни училишта. Според 
нивната евиденција има 554 ученици 
што во наведениот период го напуштиле 
училиштето. Училиштата за нив ги имаат 

28 Земен е истиот период за којшто се бараа 
податоци за незапишани ученици, односно од 
учебната 2012/2013 до учебната 2016/2017 
година, откога постои практика општините 
(и училиштата) да добиваат податоци за 
училишните обврзници од Министерството за 
внатрешни работи.

идентификационите податоци, меѓутоа 
најчесто немаат сознанија дали децата 
сè уште се на адресите што тие ги има-
ат. Најчеста причина за напуштање на 
училиштето, според информациите од 
училиштата, е преселување во стран-
ство. 

Теренските анкетари во 12-те општи-
ни во мај 2017 година во 332 семеј-
ства идентификувале 481 ученик што 
предвреме го напуштиле основното 
училиште. Податоците се прикажани во 
табела 8.
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 ` Табела 8.  
Преглед на ученици што го напуштиле училиштето според возраст, послед‑
ното завршено одделение и пол

Завршено 
одделение

Возраст во години Пол Вкупно

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 б.о М Ж

1 4 7 5 13 4 9 9 9 4 9 2 49 26 75

2 1 5 3 12 7 5 12 14 6 2 4 38 33 71

3 1 7 5 15 14 7 14 5 8 41 35 76

4 1 3 6 7 13 16 14 19 7 46 40 86

5 2 3 4 5 11 18 8 5 31 25 56

6 3 3 6 9 10 13 12 25 31 56

7 3 3 14 12 15 1 24 24 48

8 1 1 3 2 1 4 4 8

9 2 2 1 3 2 5

Вкупно 5 13 9 37 28 43 63 72 83 72 55 1 261 220 481

Најмногу ученици (59 %) што не го завршиле основното училиште сега се на воз-
раст од 14 до 17 години. Најголем број (64 %) училиштето го напуштале во текот на 
одделенската настава, а потоа во првите три одделенија од предметната настава 
(V – VII одделение). Сосема е мал бројот на ученици што го напуштиле училиштето во 
VIII или IX одделение. Повеќето од децата што го напуштиле основното училиште се 
момчиња (54 %). Момчињата, нешто почесто од девојчињата, основното училиште 
го напуштаат уште во текот на одделенската настава.

 ` Табела 9.  
Ученици што го напуштиле основното училиште по општини

Општина
Училишни обврзници 
што го напуштиле 
училиштето

 %
Број на жители 
Роми*  %

Битола 39 8,11 2 613 6,73

Виница 20 4,16 1 230 3,17

Гостивар 10 2,08 2 237 5,76

Кочани 63 13,10 1 951 5,03

Куманово 86 17,88 4 256 10,96

Прилеп 61 12,68 4 433 11,42

Струмица 38 7,90 147** 0,38

Тетово 10 2,08 2 357 6,07

Центар 20 4,16 974 2,51

Чаир 5 1,04 3 083 7,94

Штип 65 13,51 2 195 5,65

Шуто Оризари 64 13,31 13 342 34,37

Вкупно 481 100 38 818 100

Напомена:

* Податокот е според пописот од 2002 година.

** Во Струмица голем број жители од социјално ранлива група се изјасниле како Турци.
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Најмногу ученици што го напуштиле об-
разованието има во општините: Кумано-
во, Шуто Оризари, Штип, Кочани и При-
леп (табела 9). Во однос на бројноста на 
ромското население во 12-те општини, 
значително поголем процент на деца 
го напуштиле основното образование 
во Куманово и во Штип. Значително по-
мал процент на деца го напуштиле учи-
лиштето во општините Шуто Оризари, 
Чаир и Тетово. Во интервјуата во учи-
лиштата и дискусиите во фокус-групите 
беше потенцирано дека во Куманово е 
особено изразено мигрирањето во за-

падноевропските земји поради барање 
азил, а во Штип се изразени сезонски-
те миграции поради ангажирање во 
сезонски земјоделски работи, при што 
родителите со себе ги водат и училиш-
ните деца. 

Претходно беше прикажана образовна-
та структура и вработеноста на роди-
телите коишто имаат деца што не одат 
во училиште (табели 3 и 4) и констати-
рано е дека таа е неповолна. Подолу се 
дадени показатели за социјалната сре-
дина и за условите на живеење на уче-
ниците што го напуштиле училиштето. 

 ` Табела 10.  
Социјална средина и услови во кои живеат децата што го напуштиле 
училиштето 

Социјална средина Услови за живеење

Број на 
деца

 % Број на 
деца

 %

Многу неповолни 268 55,72 190 39,50

Неповолни 61 12,68 131 27,23

Задоволителни/пристојни 83 17,26 75 15,59

Добри 19 3,95 23 4,78

Без податок 50 10,40 62 12,89

Вкупно 481 100 481 100

Од податоците се гледа дека најголемиот број ученици што го напуштиле учи-
лиштето (близу 70 %) живеат во лоши социјални услови: родителите немаат по-
стојана работа, живеат од социјална помош што не е доволна, живеат во нестан-
дардни домови, во лоши услови и во неповолна поширока социјална средина (во 
гетоизирани населби, без основна инфраструктура со незадоволителна комунал-
на хигиена). 
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2.2. Причини за 
напуштање на 
основното училиште 

Родителите на учениците што биле за-
пишани во основно училиште, но го на-
пуштиле, беа прашани за причините за-
што детето престанало да оди во учи-
лиште. Постоеле повеќе причини за на-
пуштање на училиштето. Најчести биле 
социјално-економските: се преселиле 
во странство (69 %), сиромашни се (не-

маат пари на детето да му купат облека, 
прибор, храна – 39 %), а потоа се причи-
ните поврзани со искуствата во учење-
то: детето немало услови за учење, 
ниту кој да му помогне во учењето, лошо 
му одело учењето, не сакало повеќе да 
учи (ги навеле по околу 20 % родители). 
Други причини се наведувани поретко. 

 ` Графикон 2.  
Причини за напуштање на основното училиште

се преселивме, бевме во странство 

мора да работи, да помага дома

 немам пари да му купувам облека , прибор, книги

не сакало да оди во школо

лошо му одело учењето

нема услови ни помош за учење

наставниците лошо се однесуваа

соучениците лошо се однесуваа

научи тоа што е потребно

се омажи/ожени

школото не е потребно

друга причина

69%

11%

39%

22%

22%

20%

9%

3%

2%

8%

3%

20%

Одговорите на училиштата за причи-
ните за напуштање на училиштето во 
голема мерка се совпаѓаат со одгово-
рите на родителите. Во интервјуата со 
директорите и стручните соработници 
во училиштата и во дискусиите во фо-
кус-групите најчесто беше наведува-
на миграцијата, а потоа сиромаштијата 
(неможност на родителите да обезбе-
дат храна, облека и училиштен прибор 

за децата) и ангажирање на повозрас-
ните деца со работа (сезонска работа, 
собирање шишиња и сл.). 

Најголем проблем поврзан со враќање 
на учениците што го напуштиле учи-
лиште е немањето податоци што се слу-
чува откога ќе го напуштат училиштето. 
Кога е во прашање напуштање на земја-
та поради барање азил во странство 
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не постојат механизми училиштата да 
бидат информирани дали учениците 
навистина заминале од земјава и дали 
се вратиле (што најчесто и се случува). 
Според мислењата на претставниците 
од невладиниот сектор ако не успеале 
да отидат во странство „родителите 
можеби се срамат да се јават дека не 
заминале“ (претставник на НВО од Ку-
маново). Доста чести, според изјавите 
на директорите и стручните соработ-
ници, се: проблемите со прифаќање на 
децата што се враќаат од странство, а 
немаат документација за образование-
то што таму го стекнувале; проблемите 
со нострификација на документите за 
завршеното образование во странство; 
немањето пари за нострификација и 
тешкотиите со повторното вклучување 
на учениците што повеќе години не по-
сетувале училиште во одделенијата од 
каде што го прекинале. „Најголем про-
блем се децата без документи. Држа-
вата треба да ја поедностави проце-
дурата. Родителите не се замараат со 
тоа“ (просветен инспектор, Струмица). 

Директорите и стручните соработници 
во интервјуата укажаа дека причини за 
напуштање на училиштето се и тоа што 
„некои деца не живеат со родителите 
туку со баби и дедовци, а на нив потеш-
ко се влијае“, некои деца „не се редовни 
во училиште затоа што немаат надзор 
од родителите“, кои некогаш се преза-

фатени со работи за обезбедување на 
егзистенција. Во едно училиште ука-
жаа и на тоа дека наставниците не се 
доволно оспособени за инклузивна ра-
бота. Во две училишта наведоа и некол-
ку случаи на рани бракови поради кои 
учениците го напуштаат училиштето во 
последните одделенија. Меѓу иденти-
фикуваните ученици имало 27 случаи во 
кои бракот бил причина за напуштање 
на училиштето. 

Можна причина за напуштање на учи-
лиштето е и чувството на дискримина-
ција. Родителите најчесто експлицитно 
не го наведувале (го спомнале во околу 
10 % случаи), но и некои од почесто на-
ведуваните причини (на пр. немањето 
облека, прибор, несакање да се оди во 
училиште) посредно може да укажува-
ат на чувство на дискриминираност. 
Во интервјуата беше разговарано и за 
појави на дискриминација од страна 
на родителите и децата од другите ет-
нички заедници во нивните училишта. 
Во пет училишта одговориле дека нема 
такви појави, во едно дека порано 
имало, но сега нема. Едно училиште се 
соочува со појавата родителите Маке-
донци да не сакаат да ги запишуваат 
своите деца во училиштето во кое сега 
70 % од учениците се од ромска етнич-
ка припадност. Меѓутоа, кај децата што 
веќе учат во училиштето и нивните ро-
дители нема појави на дискриминација, 
сметаат од училиштето.
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2.3. Што се презема за 
враќање на децата во 
училиште

 ` материјална поддршка – обезбеду-
ваат облека, материјали за учење, 
бесплатен оброк за најсиромашните 
(5 училишта). 

Во сите училишта во кои беше спрове-
дувано интервјуто има значителен број 
ученици од ромска етничка припадност 
и речиси во сите има нивни претстав-
ници во советот на родителите, во 3 
училишта, и во училишниот одбор. Меѓу-
тоа, во сите училишта одговорија дека 
тие не се многу активни во работата, 
„родителите се по цел ден на работа, 
немаат време“, со што не се користи 
можноста за поголемо влијание на овие 
родители врз училишните политики и 
практики, а во тој контекст и за нама-
лување на бројот на ученици Роми што 
го напуштаат училиштето. 

Според нормативната регулатива29 учи-
лиштата треба да организираат совету-
вање со родителите на учениците што 
нередовно посетуваат настава и што се 
откажуваат. Според одговорите на 16-
те училиштата сите организирале сове-
тување за родителите на 62 % од уче-
ниците што го напуштиле училиштето 
(табела 11). Кога советувањето не дава 
ефекти, училиштата обично ги пријаву-
ваат родителите до ДПИ. 

29 Закон за основно образование, глава V 
a, Советување на родителите и Програма за 
советување родители на ученици во основните 
училишта („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/2012).

Според одговорите на директорите и 
стручните соработници што беа ин-
тервјуирани (во седумте училишта) се 
преземаат различни активности учени-
ците што не се редовни, што го напушти-
ле или има тенденција да го напуштат 
училиштето да ги вратат и да ги задр-
жат до крајот на основното воспитание 
и образование како на пример:  

 ` наставниците (во 5 училишта) по-
веќе пати во годината ги бараат 
дома учениците што отсуствуваат 
повеќе од месец дена и настојуваат 
да ги убедат да го продолжат обра-
зованието;

 ` учениците што заминуваат со изја-
ва дека ќе одат во странство, учи-
лиштата ги информираат за мож-
ностите за продолжување на об-
разованието кога ќе се вратат (во 
3 училишта), се информираат преку 
други деца дали нивните соученици 
се вратиле од странство, ги при-
фаќаат вратените ученици и пред 
да биде завршена нострификацијата 
на документите за школувањето во 
странство; 

 ` им даваат поддршка во учењето: ту-
торска настава (сите 7 училишта), 
децата до 3-то одделение остану-
ваат во дневен престој каде што ги 
завршуваат домашните задачи со 
поддршка на наставникот, органи-
зираат одделенски испити за де-
цата што отсуствувале повеќе од 
30 дена (2 училишта), ги приспособ-
уваат критериуми за успешност (2 
училишта), не ги префрлаат во дру-
ги училишта учениците што имаат 
голем број неоправдани отсуства, 
имаат инклузивен тим и работат на 
инклузија на децата Роми;
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 ` Табела 11.  
Мерки што ги презеле училиштата за учениците што се откажале

Мерки што ги презеле во училиштето Број на ученици

Број  %*

Советување на родителите 346 62,5

Пријава до државен просветен инспекторат 210 37,9

Известен е центарот за социјални работи 65 11,7

Разговор со родителите 5 0,9

* Процентите се сметани во однос на вкупниот број ученици за кои информирале училишта-
та – 554.  Училиштата во некои случаи преземале повеќе од една мерка.

Стручните соработници и директорите во 
4 училишта во кои е спроведено интервју 
сметаат дека советувањата „немаат 
ефекти врз редовноста и успехот на уче-
ниците иако родителите доаѓаат“, доде-
ка во две училишта сметаат дека „сове-
тувањата ја подобруваат редовноста, 
родителите се плашат од казните“, а во 
едно училиште сметаат дека „ефекти има 
само кај децата каде што проблемот е ин-
цидентен, не е хроничен“, а во друго дека 
„советувањата со исти родители кај кои 
нема ефекти (само се администрира) не 
треба да се повторуваат“. Според изја-
вите на интервјуираните, советувањата 
на родителите се одржуваат редовно, 
некои училишта имаат и интерни правил-
ници за советувања и советувањата ги 
организираат во помали групи (4 – 5 ро-
дители). 

По неефективните советувања училишта-
та обично го известуваат ДПИ. Ниту едно 
училиште не соработувало со Педагошка-
та служба при МОН за прашања на нере-
довно посетување на наставата иако тоа 
е законска обврска. Општинските и др-
жавните просветни инспектори најчесто 
организираат советувања со родителите 
за кои добиле пријави од училиштата, 
а поретко доставуваат пријава во суд. 
Според нивните изјави, во дискусиите во 
фокус-групите, родителите доаѓаат на 
советувањата, но доколку се во прашање 
откажувања или напуштања поради ми-
грации и рани бракови, преземените ак-
тивности немаат ефекти.

Меѓутоа, според одговорите на најголем 
број анкетирани родители (59 %), учи-
лиштата не презеле ништо кога детето 

престанало да оди во училиште. Речиси 
секој трет родител (31 %) бил повикан 
на советување, а занемарлив е бројот 
на родители што одговориле дека учи-
лиштата презеле и други мерки. Веројат-
но, во рамките на советувањето, учи-
лиштата на родителите им ги понудиле 
сите можности што им се на располагање 
за враќање на детето во училиште. 

Речиси половина од родителите што биле 
контактирани (46 %), проблемот со на-
пуштањето на училиштето го решиле со 
потпишување изјава дека ќе се селат во 
странство, другите користеле други об-
разложенија (немање документи, детето 
е веќе возрасно) и обично сè се завршу-
вало со разговорот со претставниците 
на училиштето. Само 4,5 % од анкетира-
ните родители чии деца го напуштиле 
училиштето имале какви и да се искуства 
со инспекцијата. 

Во дискусиите во фокус-групите сите 
учесници укажаа на проблемот на не-
мање евиденција за движењето на де-
цата што го напуштиле училиштето. Би-
дејќи најголем дел го напуштаат поради 
привремени миграции, главно во стран-
ство, не постои систем што на училиштата 
ќе им обезбеди информација дека нивни-
те училишни обврзници се вратени дома. 
Во некои општини (на пр. Кочани) има 
воспоставено добра практика, Цента-
рот за социјална работа да ги информира 
училиштата ако некои од корисниците на 
социјална помош или корисници на друга 
социјална услуга што имаат деца на учи-
лишна возраст се вратиле од странство. 
Во други случаи центрите за социјална 
работа, иако не е законска обврска, од 
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корисниците на социјална помош бараат 
да донесат потврда дека децата одат во 
училиште. Според изјавите на стручните 
соработници во училиштата ова позитив-
но влијае врз редовноста на учениците 
во семејствата што користат социјална 
помош.

За планирање на активностите што би 
овозможиле училишните обврзници што 
не го завршиле основното училиште да се 
вратат во образовниот систем од клучна 
важност е желбата на родителите деца-
та да го продолжат основното образова-
ние. Одговорите на родителите се прика-
жани во табелите 12 и 13. 

 ` Табела 12.  
Желба да ги запишат децата во 
училиште според образованието 
на таткото 

Да Да

Без одговор Без одговор

Без образование
Четири одделенија или помалку
Основно училиште 

Средно училиште
Без податок

Дали сака да ги запише децата 
во училиште

Дали сака да ги запише децата 
во училиште

Не Не

Вкупно

деца
270

36,67%
99 деца

6,3%
17 деца

25,19%
68 деца

28,52%
77 деца

3,33%
9 деца

Вкупно

деца
10

30,00%
3 деца

70,00%
7 деца

Вкупно

деца
201

31,34%
68 деца

21,39%
43 деца

2,99%
6 деца

41,79%
84 деца

2,49%
5 деца

 ` Табела 13.  
Желба да ги запишат децата во 
училиште според образованието 
на мајката 

56,67%
153 деца

65,67%
153 деца

60,00%
6 деца

1,49%
3 деца

0,74%
2 деца

25,56%
69 деца

23,38%
47 деца

15,56%
42 деца

7,96%
16 деца

10,00%
1 дете

30,00%
3 деца

1,49%
3 деца

1,48%
4 деца

Вкупно

деца
270

Вкупно

деца
201

Вкупно

деца
10



42

Родителите на нешто повеќе од поло-
вина идентификувани деца што го на-
пуштиле училиштето (56 %) би сакале 
нивните деца да го продолжат основ-
ното образование. Образложението 
најчесто било дека на децата им треба 
образование за во животот, да имаат 
подобра работа и сл. 

Родителите што имаат завршено основ-
но училиште, во споредба со родители-
те што имаат пониско образование, во 

нешто поголем број одговориле дека 
би сакале детето да го продолжи ос-
новното образование. Голем број роди-
тели (42 %) одговориле дека не сакаат 
детето повторно да оди во училиште. 
Најчесто образложение било дека пак 
ќе одат во странство или дека детето е 
веќе големо да продолжи од она одде-
ление каде што престанало, а некои се 
омажиле/ожениле или работат.
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Сознанија

 ` Општините не располагаат со точни податоци за откажаните ученици и немаат 
практика редовно да прибираат податоци за нив, а таква обврска не е ниту 
нормативно регулирана.

 ` Училиштата имаат податоци за учениците што го напуштиле училиштето, но не 
следат што се случува со нив откако ќе го напуштат училиштето. Нивните пода-
тоци не се совпаѓаат со состојбата на терен.

 ` На терен е идентификувано  481 дете што предвреме го напуштило основното 
училиште, а во време на испитувањето било во Македонија. Најмногу од нив  
(59 %) сега се на возраст од 14 до 17 години. Најголем број ученици (64 %) учи-
лиштето го напуштале во текот на одделенската настава. 

 ` Учениците што го напуштиле училиштето имаат родители што се без образова-
ние или  со помалку од  4 одделенија, најчесто се невработени, живеат во лоши 
социоекономски услови и во неповолна социјална средина.

 ` Најчести причини поради кои децата го напуштаат училиштето се миграциите 
(69 %) и сиромаштијата (39 %), а поретко се немотивираноста на учениците за 
учење, работно ангажирање на децата и раните бракови. 

 ` Училиштата информираат дека преземаат различни активности за задржу-
вањето на учениците во училиштето, најчесто реализираат советувања со ро-
дителите, но дел од нив сметаат дека тоа не ги дава потребните ефекти.

 ` За учениците што не посетуваат училиште и по преземените мерки од страна 
на училиштето, училиштата не контактираат со педагошката служба, како што 
е предвидено со законите, туку  доставуваат пријави до просветната инспек-
ција. Инспекторите најчесто ги повикуваат родителите на советувања, а ретко 
поднесуваат пријави до суд.   

 ` Не постои систем што на училиштата ќе им обезбеди редовни информации за 
нивните училишни обврзници што привремено мигрирале во странство, а потоа 
се вратиле.

 ` Родителите на 56 % од идентификуваните деца што го напуштиле училиштето  
би сакале нивното дете да се врати во училиште и да го заврши основното вос-
питание и образование. Тие сметаат дека образованието е важно за иднината 
на нивните деца. 

 ` Родителите на значителен број деца што се откажале (42 %) сметаат дека де-
цата се веќе возрасни за да го продолжат образованието од она одделение 
каде што застанале или одговориле дека пак ќе одат во странство.

 ` Според мислењата на училиштата, некои од постојните нормативни решенија 
го отежнуваат или го оневозможува повторното прифаќање на учениците што 
го напуштиле училиштето заради: сложениот и скап процес на нострификација 
на документи од странство, немање начин да се вреднува неформално стекна-
тото знаење, непостоење нормативни решенија за прифаќање ученици без до-
кументи, немање нормативни решенија и/или насоки за враќање во училиште 
на ученици по повеќегодишно напуштање на училиштето.
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3. 
ФАКТОРИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ОПФАТОТ

3.1.  Социјални и 
економски фактори 

Во средините во кои се идентификувани 
семејства чии деца не одат во училиште 
живеат и семејства чии деца редовно 
одат во училиште. Споредувањето на 
овие семејства, според определени со-
циоекономски карактеристики, како и 
според нивните искуства во образова-
нието на децата, може да даде корисни 
информации за планирање на активно-
стите за зголемен опфат на децата од 
ромска етничка припадност.

Социоекономски статус на семејството 
(образование, вработеност на родите‑
лите и услови за живеење)

Истражувањата30 за постигањата на 
учениците покажуваат дека тие се по-
врзани со социоекономскиот статус на 
семејството. Во тој контекст се очеку-
ва тој да влијае и врз запишувањето во 
училиште и врз неговото завршување. 
Во ова испитување социоекономскиот 
статус е прикажан преку образование-
то, вработеноста на родителите и усло-
вите за живеење на семејството. 

30  Willms, J. D. (2006). Learning Divides: ten policy 
questions about the performance and equity of 
schools and schooling systems. Montreal: UNESCO 
Institute for Statistics.
Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning. London: 
Routledge.
Havelka, N. (1990). Efekti osnovnog obrazovanja. 
Beograd: Institut za psihologiju.

Во табелите 14 и 15 споредбено се при-
кажани образованието и вработеноста 
на анкетираните родители чии деца ре-
довно одат во училиште и на родителите 
чии деца не одат во училиште. Може да 
се заклучи дека: родителите на деца-
та што редовно одат во училиште има-
ат значително повисоко образование 
(65 % од татковците и 58 % од мајките 
имаат најмалку основно образование 
во споредба со 25 % од татковците и 
13 % од мајките на децата што не одат 
во училиште), поголем број во однос на 
другата група родители имаат постоја-
на или повремена работа (62 % татков-
ци и 16 % мајки во споредба со 34 % 
татковци и 10 % мајки на децата што не 
одат во училиште) и помал број живеат 
од социјална помош или помош од други 
луѓе (24 % во споредба со 32 %). 
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 ` Табела 14.  
Образование на родителите чии деца редовно одат во училиште и на 
родителите чии деца не одат во училиште

 Образование Одат во училиште Не одат во училиште

Татко Мајка Татко Мајка

Број  % Број  % Број  % Број  %

Без образование 25 22,73 32 28,83 278 46,03 393 65,07

Четири одделенија 
или помалку

12 10,91 19 17,12 141 23,34 116 19,21

Основно 
училиште 

53 48,18 45 40,54 128 21,19 73 12,09

Средно училиште 19 17,27 9 8,11 21 3,48 7 1,16

Високо 1 0,91 1 0,9 0 0,00 1 0,17

Без податок 0 0 5 4,5 36 5,96 14 2,32

Вкупно 111 100 111 100 604 100 604 100

 ` Табела 15.  
Вработеност на родителите чии деца редовно одат во училиште и на родите‑
лите чии деца не одат во училиште

Вработеност Одат во училиште Не одат во училиште

Татко Мајка Татко Мајка

број  % број  % број  % број  %

Не работи, 
домаќинка

40 36,04 88 79,28 348 57,62 537 88,91

Работи повремено 
(чисти, продава...)

47 42,34 9 8,11 174 28,81 40 6,62

Има постојана 
работа 

22 19,82 9 8,11 33 5,46 5 3,64

Без податок 2 1,8 5 4,5 49 8,11 22 0,83

Вкупно 111 100 111 100 604 100 604 100

Децата што редовно одат во училиште и се опфатени со ова испитување живеат во 
исти социјални средини како идентификуваните деца што не одат во училиште, но 
во поповолни семејни услови за живеење (спореди ги податоците од табелите 6 и 
10 со оние од табела 16).
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 ` Табела 16.  
Услови во кои живеат децата што одат во училиште 

Услови за живеење Одат во училиште

Број на деца  %

Многу лоши 15 13,51

Лоши 20 18,02

Задоволителни 34 30,63

Добри 0 0

Без податок 42 37,84

Вкупно 111 100

Искуства на родителите  
со образованието 

Истражувањата31 покажуваат дека и 
образовните аспирации на родителите 
влијаат врз образовните аспирации на 
учениците и нивната успешност во об-
разованието. Во ова испитување обра-
зовните аспирации на родителите беа 
испитувани посредно, преку нивното 
мислење за важноста на образование-
то за нивните деца.  

Генерален заклучок е дека многу мал 
број родители (под 5 %) сметаат дека 
образованието не е важно и дека се 
доволни само неколку одделенија 
од основното образование. Меѓутоа, 
кога се работи за тоа колку образова-
ние им е потребно на децата, постојат 
значајни разлики меѓу родителите 
чии деца одат во училиште и оние чии 
деца не одат во училиште (табела 17). 
Родителите чии деца редовно одат во 

31 Khattab N.,  Students’ aspirations, expectations 
and school achievement: what really matters? 
British Educational Research Journal Vol. 41, No. 5, 
October 2015, стр. 731–748. <http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/berj.3171/epdf>   
Eric Jon Reed  (2012) An examination of the 
educational aspirations parents have for their 
children, University of Iowa <http://ir.uiowa.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=3119&context=etd>   

училиште, во значително поголем број 
сметаат дека децата треба да завршат 
најмалку средно училиште. Секој втор 
од нив смета дека децата треба да зав-
ршат факултет. Кај нив нема разлики во 
однос на мислењата за важноста на 
образованието за машките и за жен-
ските деца. Од друга страна, голем број 
од родителите чии деца не одат во учи-
лиште сметаат дека основното образо-
вание е доволно (39 % за девојчињата и 
24 % за машките). Тоа е под законското 
ниво на задолжителното образование 
во Република Македонија32. 

32 Во Република Македонија задолжително 
е и средното образование. Закон за средно 
образование – консолидиран текст – чл. 3. 
<http://www.mon.gov.mk/images/Закон_за_
средно_образование07.pdf> 
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 ` Табела 17.  
Мислења на родителите за важноста на образованието

Колку 
образование 

треба да завршат 
децата

Родители чии деца не одат 
во училиште

Родители чии деца редовно 
одат во училиште

За женските 
деца

За машките 
деца

За женските 
деца

За машките 
деца

Број  % Број  % Број  % Број  %

Не е важно да 
имаат школо

19 3,15 10 1,66 0 0 0 0

Најмалку 4 (5) 
одделенија

18 2,98 13 2,15 0 0 0 0

Најмалку основно 
училиште

236 39,07 145 24,01 13 11,71 8 7,21

Најмалку средно 
училиште

203 33,61 289 47,85 45 40,54 47 42,34

Факултет 89 14,74 107 17,72 50 45,05 51 45,95

Не одговориле 39 6,46 40 6,62 3 2,7 5 4,50

Вкупно 604 100 604 100 111 100 111 100 

Родителите на децата што редовно одат во училиште беа прашани и за искуства-
та со учењето на нивните деца и за начинот како тие ги воспитуваат за да одат 
децата во училиште. Поаѓајќи од тоа дека живеат во неповолни социоекономски 
услови, родителите беа прашани и со какви проблеми се соочувало нивното дете. 
Според нивните одговори (табела 18) најголем број деца што редовно одат на учи-
лиште (84 %) немале проблеми што би влијаеле врз нивното учење. Ако имале про-
блеми, најчесто (5 %) биле од материјална природа и тоа што дома немало кој да им 
помогне во учењето (6 %).

 ` Табела 18.  
Какви проблеми имале децата што редовно оделе во училиште 

Немале проблеми

Нема време за учење, мора да работи, да помага 
во работата, куќата, чувањето на децата

Нема книги, прибор, облека

Нема услови за учење, немаше кој 
дома да му/ѝ помогне

Наставниците не му/ѝ 
објаснуваат добро

Наставниците лошо се 
однесуваа кон него/неа

Нема одговор

Друго

83,78%
93 деца

0.90%
1 дете

5,41%
6 деца

6,31%
7 деца

2,70%
3 деца

3,60%
4 деца

0,90%
1 дете

0,90%
1 дете

* Процентите се сметани во однос на вкупниот број анкетирани родители, 111. На пра-
шањето беа можни повеќе одговори.
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Споредено со децата што го напушти-
ле училиштето (види графикон 2), де-
цата што редовно одат во училиште во 
значително помала мерка се соочу-
ваат со проблеми од социоекономска 
природа или со негативни искуства во 
училиштето. Тоа веројатно се должи 
на подобрата образовна структура на 
нивните родители, поголемата врабо-
теност и подобрите семејни услови. 

Родителите на децата што редовно одат 
во училиште изјавиле дека успеваат 
детето да биде редовно во училиште 
така што го советуваат, му објаснуваат 

дека образованието е важно (72 % од 
родителите), а секој трет родител од-
говорил дека самото дете сака да оди 
во училиште. Мал е бројот на родители 
(3 %) што со казни го тераат детето да 
оди во училиште.

Децата што редовно одат во училиште 
постигнуваат повисок успех од децата 
што го напуштиле училиштето. Полови-
на од децата што редовно одат во учи-
лиште во последното одделение имале 
многу добар или одличен успех, додека 
само 10 % од децата што го напуштиле 
образованието имале таков успех. 

 ` Табела 19.  
Успех на децата што го напуштиле училиштето и на децата што одат во 
училиште 

Родителите на децата што редовно одат во училиште беа прашани и за нивната 
перцепција за причините поради кои многу од ромските деца не одат во училиште. 
Тие причините за неодење во училиште на други ромски деца главно подеднакво 
ги гледаат во социоекономски фактори (сиромаштија, обврски во семејството) и во 
незаинтересираноста за учењето како од страна на родителите, така и од страна 
на децата (табела 20).

Одличен 
Многу добар
Добар

Доволен
Повторуваше
Не одговориле

Деца што го напуштиле 
училиштето

Деца што редовно одат 
во училиште

Вкупно

деца
111

Вкупно

деца
481

39,71%
191 деца

6,03%
29 деца

3,53%
17 деца

10,18%
49 деца

6,65%
32 деца

33,89%
163 деца

12,61%
14 деца

1,8%
2 деца

4,5%
5 деца

37,84%
42 деца43,24%

48 деца

Успех во последното одделение
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 ` Табела 20.  
Перцепција за причините за неодење во училиште на ромските деца

* Процентите се сметани во однос на вкупниот број анкетирани родители, 111. На пра-
шањето беа можни повеќе одговори.

Родителите не се заинтересирани, не се грижат

Сиромашни се, немаат облека, прибор

Децата мора да работат, да помагаат дома

Не им се учи

Рано се мажат/женат

Друго

51,35%
93 деца

62,16%
69 деца

15,32%
17 деца

38,74%
43 деца

20,72%
23 деца

3,60%
4 деца
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3.2. Поддршка за 
поголем опфат на 
учениците 

Во изминативе 15-тина години се пре-
земаат различни активности за под-
дршка на образованието на децата од 
ромските семејства, како од страна на 
државата, така и преку активностите 
на бројни меѓународни и невладини ор-
ганизации. Тешко се наоѓаат прегледни 
податоци за тоа колку од најранливите 
ромски семејства навистина ја кори-

стела таа помош и какви биле ефектите. 
Затоа и на родителите чии деца не одат 
во училиште и на оние чии деца одат во 
училиште им поставивме прашања за 
нивната информираност и користење 
на помошта од невладините организа-
ции и од државата. Одговорите се при-
кажани во следната табела.

 ` Табела 21.  
Информираност за невладини организации  
што работат на поддршка на Ромите

Информираност Родители чии децата не 
одат во училиште

Родители чии децата 
редовно одат во училиште

Број  % Број  %

Знаат некои НВО 404 66,89 52 46,85

Не знаат ниту една 
НВО

199 32,95 59 53,15

Не одговориле 1 0,17 0 0

Вкупно 604 100 111 100 

Значителен број родители од двете 
групи (67 % родители на деца што не 
одат во училиште и 47 % родители на 
деца што одат во училиште) знаат некои 
невладини организации што работат на 
поддршка на Ромите. Некогаш ги знаат 
по име, а многу почесто по имињата на 
активистите. Родителите на децата што 
не одат во училиште во значително по-
голем број (за 20 %) се информирани за 
НВО што работат со Ромите, веројатно 
затоа што имале некакви искуства со 
нивниот ангажман околу запишување-
то на децата или нивното задржување 
во училиште. 

За помошта што може да ја добијат од 
НВО, родителите најчесто се информи-
рале од нивните активисти, па потоа од 
пријатели и роднини. Поретко информа-
ции добивале од училиштата, а сосема 
ретко од центрите за социјална работа 
или медиумите.  

Во интервјуата со директорите и струч-
ните соработници беа искажани многу 
позитивни искуства и мислења за уло-
гата на локалните НВО што работат со 
децата Роми и/или со нивните семеј-
ства. Сите училишта соработувале со 
една или повеќе НВО на прашања за оп-
фат и поддршка на учењето на ромските 
деца. Во фокус-групите НВО што работат 
со Ромите покажаа големо познавање 
на проблемите на опфатот на учениците 
Роми, поддршката што им е потребна и 
изразија ентузијазам за работа на овие 
прашања во иднина. Според изјавата на 
еден директор на училиште: „Уписот се 
врши максимално исполнително, благо-
дарение на невладините организации“. 
Фактот што голем број родители, особе-
но оние чии деца не одат во училиште, 
не се информирани за постоењето и ра-
ботењето на овие организации, укажу-



 РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕРЕНСКОТО ИСПИТУВАЊЕ  51

ва на потребата од нивен понатамошен 
ангажман во работата со најранливите 
ромски семејства.

Родителите уште помалку се информи-
рани за поддршката што може да ја до-
бијат од државните институции. Само 
6 % од родителите чии деца не одат 
во училиште и 27 % од родителите чии 
деца редовно одат во училиште се ин-
формирани за помошта што може да ја 
добијат од државата во образованието 
на нивните деца. Тие што знаат главно 
ги спомнувале стипендиите за децата 
Роми во средните училишта. За нив нај-
често се информирале преку училишта-
та или медиумите. 

Во интервјуата со претставниците на 
училиштата и во дискусиите во фо-
кус-групите имаше многу дилеми за 
тоа дали одделни видови финансиска 
помош од државата (социјална помош, 
помош за трето дете) треба да се вр-

зат за редовното одење на децата во 
училиштата, како што е тоа направе-
но со условените парични трансфери 
за учениците од средните училишта. 
Мислењата беа поделени: ако се вр-
зат може би ќе се обезбеди поголема 
редовност, а можеби дел од најзагро-
зените семејства ќе ја изгубат и таа 
финансиска поддршка па социјалниот 
статус ќе им се влоши без да има пози-
тивни ефекти врз редовноста во обра-
зованието на нивните деца. 

Родителите на децата што не одат во 
училиште беа прашани каква помош им 
е потребна за да го запишат детето во 
училиште, односно за да го продолжи 
образованието. Родителите на децата 
што одат во училиште беа прашани за 
потребната помош детето да биде по-
успешно во училиштето. Нивните одго-
вори се прикажани во следната табела.

 ` Табела 22.  
Каков вид помош им е потребна на родителите  
за образованието на нивните деца

Вид на помош
Родители 
што имаат 
деца што се 
незапишани

Родители 
што имаат 
деца што го 
напуштиле 
училиштето

Родители 
што имаат 
деца што се 
незапишани 
и деца што 
го напуштиле 
училиштето

Родители 
чии деца 
редовно 
одат во 
училиште

Број  %1 Број  %2 Број  %3 Број  %4

Прибор, 
облека, храна

187 68,75 110 48,67 74 69,81 60 54,05

Парична помош 131 48,16 105 46,46 49 46,23 39 35,14

Сместување во 
дом

2 0,74 0 0,00 3 2,83 1 0,90

Стипендија* / / / / / / 69 62,16

Некој што ќе 
му помага во 
учењето*

/ / / / / / 28 25,23

Нешто друго 32 11,76 33 14,60 13 12,26 2 1,80

Вкупно 272 226 106 111
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На прашањето беа можни повеќе одгово-
ри. Одговорите означени со * беа понудени 
само на родителите чии деца редовно одат 
во училиште.

1 – Процентот е сметан во однос на вкупни-
от број родители што имаат деца што се не-
запишани – 272.

2 – Процентот е сметан во однос на вкупни-
от број родители што имаат деца што го на-
пуштиле училиштето – 226.

3 – Процентот е сметан во однос на вкуп-
ниот број родители што имаат деца што се 
незапишани и деца што го напуштиле учи-
лиштето – 106.

4 – Процентот е сметан во однос на вкупни-
от број родители што имаат деца што редов-

но одат во училиште – 111. 

Најголем број  родителите (над 49 %) 
првенствено би сакале да добијат по-
мош во работи што му се потребни на 
детето за нормално да оди во училиште: 
прибор, облека, храна. Нешто поретко, 
46 – 48 % од родителите чии деца не 
одат во училиште и 35 % од родителите 
чии деца одат во училиште одговориле 
дека им е потребна парична помош. Со-
сема е мал бројот на родители што сме-
таат дека сместување на детето во дом 
би било добар вид помош за нив. Голем 
број од родителите (62 %) чии деца одат 
во училиште би сакале децата да имаат 
стипендија, а 25 % родители би сакале 
да имаат некој што ќе му помага на де-
тето во учењето.

Во интервјуата директорите и струч-
ните соработници беа прашани кој вид 
на помош им е потребна на училиштата 
за обезбедување на поголем опфат на 
учениците Роми. Најчести беа следниве 
одговори:

 ` материјална помош за најсиромаш-
ните деца (облека, униформи, исхра-
на) – 3 училишта;

 ` бесплатен дневен престој за деца-
та со социоекономски проблеми – 2 
училишта;

 ` образование на неписмените роди-
тели, работа со родителите – 3 учи-
лишта;

 ` наставници за дневен престој за да 
им помогнат на децата во учењето – 
2 училишта.

Во врска со обезбедувањето на бес-
платни дневен престој, оброк, облека 
во некои училишта укажаа дека треба 
да се внимава да не се двојат децата 
Роми од другите сиромашни деца, што 
би создало нов вид на дискриминација 
и користењето на ваков вид поддршка 
да не ги стигматизира децата.

Во разговорите беа изнесени и идеи и 
предлози за учениците Роми да се обе-
збеди учење на македонски јазик пред 
поаѓање во училиште, да се згрижат 
децата чии родители се на сезонска 
работа, да се обезбеди здравствено 
осигурување за сите деца, ромските 
медијатори да бидат лоцирани во учи-
лиштето и да работат со децата. Беа 
изнесени и предлози за мерки за чие 
реализирање се потребни претход-
ни интервенции во нормативните акти 
како што се: да се најде решение за 
прашањето учениците што не се оце-
нети поради подолготрајно отсуство (2 
училишта); признавањето на неформал-
но стекнатите знаења или на образова-
нието во странство за кое немаат доку-
менти за ученици од одделенска наста-
ва да се врши во училиштето; системски 
да се реши проблемот на вклучување 
во образованието на „прераснатите“ 
деца што се враќаат од странство (2 
училишта); повеќе основни училишта 
да се лиценцираат за образование за 
возрасни во средините каде нема учи-
лишта за образование на возрасни (на 
пр. Куманово). За прашањето на најсо-
одветна поддршка за зголемување на 
опфатот на учениците Роми многу се 
дискутираше и во фокус-групите. Беа 
изнесени различни идеи и предлози. 
Доминираше мислењето дека најдобар 
начин за намалување на незапишу-
вањето и напуштањето на основното 
училиште е решавањето на проблемот 
на вработување на родителите на овие 
деца. „Проблемот е невработеноста. 
Треба да се работи на вработување на 
родителите. Ние и да ги запишеме не-
маат средства за нострификација на 
документи ...за ужинка...“ (претставник 
на НВО). Беа разгледувани и идеи за: 
обезбедување материјална поддршка 
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во вид на облека, прибор, оброк; мож-
ности за обезбедување на дневен пре-
стој или друг вид продолжен престој на 
децата каде што би учеле/работеле до-
машни задачи со помош на наставник; 
модификации во медијаторската про-
грама при што медијаторите би биле ло-
цирани во училиштата и би им помагале 
на децата во учењето и решавањето на 
други егзистенцијални проблеми. Иако 
речиси сите учесници во интервјуата и 
во фокус-групите изјавуваа дека сора-
ботката меѓу институциите е добра се 
покажа дека тоа во голема мера се дол-
жи на добра волја и неформални добри 
односи на одговорните лица. Многу од 
предлозите се однесуваа на подобру-
вање на формалната соработка. Првен-

ствено на воспоставување на систем 
на евиденција за децата привремени 
мигранти, при што е потребно да се 
дефинира текот на информациите меѓу 
институциите, првенствено Министер-
ството за внатрешни работи, локална-
та самоуправа, училиштата и центрите 
за социјална работа. Тоа на училишта-
та ќе им создаде основа за навремени 
интервенции за враќање на децата во 
училиште. „Граничната полиција треба 
да води евиденција кој се вратил и да 
даваат информации на месечно ниво... 
Со центрите за социјална работа добро 
е да се воспостават процедури за да 
се обработуваат информациите“ (прет-
ставник на НВО – Куманово).
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Сознанија

 ` Образованието на родителите, вра-
ботеноста и условите на живеење 
се поврзани со редовноста во посе-
тување на училиштето. Родителите 
на децата што редовно одат во учи-
лиште имаат повисоко образование 
(65 % татковци и 58 % мајки имаат 
најмалку основно образование), во 
поголем процент имаат работа (по-
стојана или повремена),  живеат во 
поповолни социјални услови, но во  
иста (неповолна) социјална среди-
на.

 ` Родителите на децата што редовно 
одат во училиште најчесто (72 % од 
родителите) ги мотивираат децата 
да одат во училиште така што ги со-
ветуваат и им објаснуваат дека об-
разованието е важно. Нивните деца 
се поуспешни во учењето (имале по-
висок општ успех во последното од-
деление) од децата што го напушти-
ле училиштето).

 ` Родителите чии деца одат во учи-
лиште имаат повисоки образовни 
аспирации и најголемиот број од нив 
(над 80 %) сметаат дека децата (и 
машките и женските) треба да зав-
ршат најмалку средно образование. 
Од друга страна, родителите чии 
деца не одат во училиште во голем 
број сметаат дека е доволно децата 
(24 % за машките и 39 % за женските 
деца) да имаат основно образова-
ние. 

 ` Училиштата и институциите (др-
жавните и локалните) што работат 
на поддршка на образованието на 
Ромите многу позитивно се искажа-
ле за работата на локалните НВО во 
поддршката на Ромите. Меѓутоа, го-
лем број родители (33 % од родите-
лите чии деца не одат во училиште 
и 53 % од родителите чии деца одат 
во училиште) не се информирани за 
нивното постоење и работење. 

 ` Родителите сè уште не се доволно 
информирани за помошта што може 
да ја добијат од државата (27 % од 
родителите на децата што одат во 
училиште и 6 % од родителите на де-
цата што не одат во училиште). 

 ` На најголем број (над 49 %) од сите 
групи родители им е потребна по-
мош во вид на прибор, облека храна 
за детето да оди во училиште (или за 
да биде поуспешно), а нешто помал 
број би сакале да добијат парична 
помош. Родителите чии деца одат во 
училиште најмногу (65 %) би сакале 
нивните деца да имаат стипендии.
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III. 
НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА И 
СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ 

Во овој дел од извештајот е анализи-
рана законската регулатива со која се 
регулира уписот и изведувањето на 
наставата. Целта на оваа анализа е да 
се претстави постојната регулатива и 
да се посочат нејзините проблематич-
ни делови со конкретни препораки за 
отстранување на одредени бариери, 
односно регулирање на некои прашања 
што не се опфатени во законите и под-
законските акти. Покрај ова, при ана-
лизата на нормативната регулатива се 
посвети внимание и на прашањата што 
се дел од меѓународните инструменти 
кои Република Македонија како држава 
ги има прифатено и за нив редовно из-
вестува во меѓународните институции.

Право на образование  
и пристап до него

Уставот на Република Македонија во 
член 44 го гарантира правото на обра-
зование. Овој член предвидува дека се-
кој [вклучително и лицето со различна 
етничка припадност] има право на об-
разование. Исто така, се наведува дека 
секому, под еднакви услови, образова-
нието му е достапно и дека тоа е задол-
жително и бесплатно.

Во Законот за основно образование во 
член 2 се предвидува дека „секое дете 
има право на основно образование“. 
Во став 2 од истиот член „се забранува 
дискриминација по основ на пол, раса, 
боја на кожата, национална, социјална, 
политичка, верска, имотна и опште-
ствена припадност во остварување на 
правата од основното воспитание и об-
разование“. 

Во концепцијата33 за деветгодишно ос-
новно воспитание и образование еден 
од принципите врз кои тоа е базирано 
е демократичноста, според која основ-
ното воспитание и образование е за-
должително и е достапно за сите деца 
без оглед на нивниот род, социјално 
или културно потекло, вероисповед, 
национална припадност и различни фи-
зички и психички способности. Друг би-
тен принцип е принципот на недискри-
минација којшто треба да обезбеди 
успешна инклузија на сите деца во ос-
новното воспитание и образование.

Министерството за образование и на-
ука, во врска со заштитата од дискри-
минација, во 2010 година изработи 
прирачник за заштита и спречување 
на дискриминацијата во воспитно-об-
разовниот систем во Република Маке-
донија34. Цел на овој документ е да ја 
подобри и да ја зајакне соработката 
и координацијата меѓу сите надлеж-
ни институции и поединци вклучени 
во воспитно-образовниот систем, во 
насока на обезбедување на еднакви 
услови и можности за квалитетно об-
разование на сите ученици без разлика 
на верска, национална, религиозна или 
каква било друга основа. 

33 Концепција за деветгодишно воспитание и 
образование. Биро за развој на образованието. 
<http://bro.gov.mk>

34 Прирачник за заштита и спречување на 
дискриминацијата во воспитно-образовниот 
систем во Република Македонија. Со одлука на 
Министерството за образование и наука број 23-
4707/1 оваа публикација е одобрена за употреба 
во основните и средните училишта, училишни 
управи и во работата на просветната инспекција. 



56

Понатаму, во врска со еднаквото пра-
во на образование за сите, од Зако-
нот за основно образование е важен 
членот 8. Според овој член, децата што 
се со странско државјанство или се 
без државјанство, а кои престојуваат 
во државата, имаат право на основно 
образование под еднакви услови како 
децата државјани на Република Маке-
донија.

Овој член е посебно важен за лицата 
што се наоѓаат на територијата на Ре-
публика Македонија, а не се евиденти-
рани во матичната книга на евиденција 
(вклучувајќи и припадници на ромска-
та етничка заедница). Овие лица имаат 
еднакво право на образование и учи-
лиштата имаат обврска да им го овоз-
можат тоа. 

Истражувањето покажа дека во врска 
со овој член училиштата се соочуваат 
со проблем околу водењето на еви-
денцијата и документацијата за децата 
што немаат лична документација.

Запишување на ученици во основно 
образование и враќање на оние што 
предвреме го напуштиле училиштето

Член 5 од Законот за основно образо-
вание предвидува обврска за роди-
телот или старателот на своето дете, 
односно ученик да му овозможи да ја 
исполни обврската за задолжител-
но основно обрзование и воспитание. 
За родителот, односно старателот кој 
нема да му овозможи на детето испол-
нување на оваа обврска, предвидена е 
глоба од 300 до 400 евра согласно член 
172, став 7 од Законот. 

Запишувањето на детето како обврска 
на родителот е регулирано во член 47, 
став 1, 2 и 3 од Законот. Според овој 
член родителот на дете кое до крајот 
на календарската година ќе наполни 
шест години е должен да го запише во 
прво одделение, а по исклучок може 
да го запише во прво одделение до-
колку наполни шест години до 31 јану-

ари наредната година, по претходно 
барање од родителот и добиено пози-
тивно мислење од стручен соработник 
во училиштето. За неисполнувањето на 
оваа обврска Законот со член 172, став 
4, за родителот пропишува глоба од 60 
до 80 евра.

Понатаму, член 49, став 1 од Законот 
предвидува дека следењето на наста-
вата во прво одделение може да му се 
одложи за една година заради здрав-
ствени или други причини на предлог 
на наставникот што ја води паралелка-
та, педагогот или психологот во учи-
лиштето со согласност на родителот. 
Ова им дава можност на родителите 
што не ги запишале своите деца навре-
ме во прво одделение поради различни 
причини, тоа да го сторат една година 
подоцна и да ги избегнат санкциите 
што се предвидени со Законот.

Во однос на изборот на училиште, роди-
телот има право детето да го запише во 
основното училиште во реонот каде што 
живее или престојува. Ова е регулира-
но со член 50, став 1, додека пак став 
2 му дава право на родителот да го за-
пише детето во друго основно училиште 
во реонот или во друг реон, доколку за 
тоа има согласност од училиштето каде 
што сака да го запише, односно доколку 
има слободни места. Ставот 3 од истиот 
член се однесува на списокот за запи-
шување на деца во училиште од реонот 
што се добива од надлежните служби 
во единицата на локалната самоупра-
ва. 
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Од истражувањето се констатира 
дека запишувањето на ученици во 
прво одделение се врши според ре-
онизацијата што ја носат советите на 
општините на локално ниво со која се 
одредува од кое населено место во 
кои училишта ќе се запишуваат учени-
ците. Општините реонизацијата најче-
сто ја носат водејќи се од принципот 
детето да се запише во најблиско-
то училиште во местото на живеење 
или престојување, а во поново време 
во некои општини35 се води грижа и 
околу прашањето на постигнување 
на баланс по етничка основа. Реони-
зацијата во одредени општини во кои 
се спроведе истражувањето често е 
причина поради која родителите не ги 
запишуваат своите деца во училиште 
(најчесто тоа се припадници на ром-
ската етничка заедница бидејќи учи-
лиштето во кое треба да се запишат 
според реонизацијата им е далеку од 
местото на живеење). 

Друг проблем во врска со запишу-
вањето е и прашањето за списоците со 
податоци36 што ги добиваат училишта-
та од страна на општините за деца 
што се на училишна возраст и треба 
да бидат опфатени, односно запишани 
во прво одделение. Во некои општи-
ни овие списоци на училиштата им се 
доставуваат според реон од којшто 
треба да бидат опфатени идните уче-
ници, а во некои општини списоците 
на училиштата им се доставуваат со 
сите деца, па службите од училиштата 
самите ги вадат податоците за децата 
што припаѓаат во нивниот реон. 

Од страна на претставниците од учи-
лиштата со кои разговаравме во текот 
на интервјуата и фокус-групите беше 
истакнато дека списоците што ги до-
биваат со податоци за идните учени-
ци, често се со неточни податоци и 
не се ажурирани, што нив реално им 
ја отежнува работата во идентифуку-

35 Пример за тоа е Општина Куманово.

36 Податоците за деца што се на училишна 
возраст општините ги добиваат од страна на 
Министерството за внатрешни работи, односно 
од службите што ја водат матичната евиденција. 

вање и запишување на ученици од нив-
ниот реон.

По завршување на уписот, според член 
52, основното училиштето е должно да 
го извести овластениот просветен ин-
спектор на општината за децата што не 
се запишале или пак во текот на наста-
вата за учениците што неоправдано от-
суствуваат повеќе од 30 денови.  

Откако училиштето ќе го извести про-
светениот инспектор или тој при ре-
довен надзор ќе констатира дека има 
деца што не се запишале во училиште 
или неоправдано отсуствувале повеќе 
од 30 денови, согласно член 168-а од 
Законот за основно образование е 
должен да состави записник во кој ќе 
ја утврди сторената неправилност со 
укажување за нејзино отстранување во 
рок од 8 дена и со врачување на покана 
за спроведување на едукација. Докол-
ку во закажаниот термин лицето не се 
јави за едукација, се смета дека таа е 
спроведена. 

Ако при контролниот надзор37 се утвр-
ди дека е отстранета неправилноста, 
тој донесува заклучок со кој се запира 
постапката. 

Доколку при контролниот надзор се 
утврди дека не е отстранета неправил-
носта, тој поднесува барање за пове-
дување на прекршочна постапка пред 
надлежен суд.

Државниот просветен инспекторат или 
овластениот просветен инспектор што 
извршил инспекциски надзор води еви-
денција за спроведената едукација на 
начин пропишан од министерот.

37 Согласно член 22 од Законот за просветна 
инспекција, инспекторот го одредува рокот за 
постапување.
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Имајќи предвид дека списоците со по-
датоци за деца на училишна возраст 
што ги добиваат училиштата се неа-
журни, истражувањето покажа дека 
постои значителен број деца за кои не 
се преземени никакви мерки за нивно 
вклучување во воспитно-образовниот 
систем.

Во одреден број општини постои добра 
пракса, според која инспекторите пред 
да поднесат пријави до судот, вршат 
едукација на родителите што не ги за-
пишале нивните деца во образование 
или предвреме го напуштиле училиште-
то (иако тоа не им е законска обврска).

Според изјави од инспекторите, дел од 
пријавите коишто се поднесуваат до 
судот не се процесуираат навреме.

Во врска со ова училиштата од инспек-
торатот немаат повратна информација 
за поднесени и процесуирани предме-
ти до судот.

 

Што се однесува пак до лицата што сво-
ето образование или дел од нивното 
образование го завршиле во странство, 
Законот за основно образование во 
член 150 наведува дека таквите лица 
имаат право да бараат нострификација, 
односно признавање на еквиваленција. 

Граѓаните што беа опфатени со ова ис-
тражување а биле во странство и нив-
ните деца завршиле одредено одделе-
ние од основното образование таму (а 
пред да заминат во странство дел од 
нив следеле настава во Република Ма-
кедонија), се жалат дека процедурата 
за ностификација во Министерството 
за образование и наука е многу ком-
плицирана, се бараат многу документи 
и дека трошоците за нострификација по 
одделение за ученик се многу високи. 
Тоа често е причина децата да не про-
должат со своето образование.

Начин на изведување на наставата 

Во врска со изведувањето на настава-
та во Законот за основно образование 
во членот 7 се предвидува помош за 
изучување на мајчиниот јазик „за де-
цата на граѓаните на Република Маке-
донија кои престојувале во странство 
и се вратиле во Република Македонија, 
онаму каде што го започнуваат, однос-
но продолжуваат основното образова-
ние“. 

За дел од учениците што следат наста-
ва на јазик различен од јазикот што го 
зборуваат дома, непознавањето на на-
ставниот јазик претставува тешкотија 
за следење на наставата, а понекогаш 
и причина за предвремено напуштање 
на училиштето.

Законот за основно образование за 
овие деца не предвидува поддршка за 
изучување на наставниот јазик. 

За важноста од познавање на јазици-
те што се користат во наставата и она 
што е погоре наведено, се наведува во 
стратешкиот документ „Чекори кон ин-
тегрирано образование во образовни-
от систем во Република Македонија38“ 
на Министерството за образование и 
наука. Овој документ е сеопфатна вла-
дина стратегија за интегриран воспит-
но-образовен систем донесен во 2010 
година. За темата на ова истражување 
релевантни се првите две тематски 
подрачја што се однесуваат на: инте-
грација преку заеднички активности на 
учениците што следат настава на раз-
личен јазик и интеграција преку зго-
лемување на заемното познавање на 
јазиците кај учениците и возрасните, 
со цел да се зголеми комуникацијата 
помеѓу припадниците од различните 
заедници.

Законот за основно образование со 
член 15-б ги обврзува училиштата да 
водат збирки на податоци за учениците 

38 „Чекори кон интегрирано образование во 
образовниот систем во Република Македонија“ 
<http://arhiva.vlada.mk/registar/?q=node/423> 
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запишани во основното училиште (точ-
ка 1) и збирка на податоци за родители, 
односно старатели на ученици запиша-
ни во училиштето (точка 2). 

Истражувањето покажа дека постои 
проблем со предвремено напуштање на 
основното образование често поради 
заминување во странство. Училиштата 
за овие ученици не знаат секогаш дека 
тие заминуваат во странство, а исто 
така немаат информации кога тие се 
врќаат назад во државата за да може 
повторно да ги вклучат во основното 
образование.  

Во една општина39 постои добра прак-
са, центрот за социјални работи ги 
информира училиштата за семејствата 
корисници на некое социјално право 
што се вратиле од странство, а имаат 
деца на училишна возраст.

   

Oсновните училишта во текот на на-
ставата, согласно член 27, став 1, се 
должни да организираат дополнителна 
настава за оние ученици што покажу-
ваат континуирано слаби резултати во 
учењето, а особено ако имаат најмалку 
две слаби оценки, имаат слаби резул-
тати по одреден предмет, отсуствуваат 
од наставата по одреден предмет и на 
барање на самиот ученик, неговиот ро-
дител или старател. 

Од информациите добиени од учи-
лиштата за активностите што ги пре-
зеле за учениците што пред време го 
напуштиле училиштето, дополнителна-
та настава ретко се јавува како презе-
мена активност. 

Продолжениот престој во Законот за 
основно образование е регулиран во 
член 33, став 3 и 4, според кој училишта-
та, по претходна добиена согласност 
од Министерството за образование и 
наука, може да организираат продол-

39 Општина Кочани.

жен престој за учениците од прво до 
петто одделение. За време на продол-
жениот престој учениците ги работат 
домашните и другите училишни обвр-
ски, учествуваат во културно-уметнич-
ки активности и друго. 

Дел од училиштата истакнаа дека 
продолжениот престој може да биде 
мерка преку која ќе се обезбеди под-
дршка на учениците што послабо на-
предуваат и се под ризик пред време 
да го напуштат училиштето. Меѓутоа, 
училиштата не може да организираат 
продолжен престој без согласност за 
вработување на наставен кадар од Ми-
нистерството за образование и наука. 

Оваа мерка е посебно важна за роди-
телите што се неписмени и не се во 
можност да им помагаат во пишување-
то на домашните и другите училишни 
обврски или припаѓаат на социјално 
ранливи категории. Според изјавите 
во некои од училиштата овие родители 
често со себе на работа ги водат сво-
ите деца и тие не се во можност да ги 
завршуваат нивните училишни обвр-
ски. 

За успешно функционирање на оваа 
мерка за социјално ранливите ученици 
беше истакната потребата од обезбе-
дување на оброк за учениците40.

Вклученост и соработка со родителите

Учеството на родителот во работата на 
училиштето и неговата грижа за напре-
докот на ученикот е од голема важност. 
Родителот, односно старателот на уче-
ниците во основното образование со-
гласно член 64-а од Законот за основно 
образование има обврска да се јави на 
советување на покана од училиштето. 
Причина за советување на родителот 
или старателот може да биде негатив-
на оценка на ученикот по три или по-
веќе предмети, повеќе од 10 неоправ-
дани или 100 оправдани изостаноци на 

40 Во некои училишта оброк за овие ученици се 
обезбедува преку донација.
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ученикот од наставата, недисциплина 
и друго неморално и неетичко однесу-
вање на ученикот. 

Советувањето се врши согласно про-
грамата за советување на родители на 
ученици во основни училишта, која се 
донесува на предлог на Педагошката 
служба во Министерството, од страна 
на министерот. Програмата е насочена 
кон стручно информирање, поддршка и 
советување на родителите за поуспеш-
но идентификување и надминување на 
низа специфични проблеми со кои може 
да се соочат нивните деца, како и еду-
кација за начините за подобрување на 
вештините за воспитување на децата 
и унапредување на односите во семеј-
ството. Советувањето е предвидено да 
се врши од страна на стручните служ-
би во училиштата, а согласно член 64-г 
доколку родителот се повикува повеќе 
од 4 пати, тогаш на советувањето треба 
да присуствува и претставник од Педа-
гошката служба во Министерството. 

Во случај родителот да не се јави на 
советување и по третата покана, то-
гаш обврска е да се извести Центарот 
за социјални работи, а Педагошката 
служба во Министерството за родите-
лите што не се јавиле на поканата за 
советување и не го оправдале своето 
отсуство, должна е да поднесе предлог 
за поведување прекршочна постапка 
до Државниот просветен инспекторат. 
Ова е регулирано со член 64-д и ѓ. По-
крај овие мерки, со член 171, став 5, 6 
и 8 се предвидени и парични казни за 
родителите, кои се движат од 80 до 280 
евра во денарска противвредност.

Покрај програмата за советување на 
родителите, Министерството за обра-
зование и наука има донесено и про-
грама за советување на учениците 
во основното образование со бр. 19-
13464/1 од 12 ноември 2013 година, 
Службен весник на РМ бр.160. Оваа про-
грама е комплементарна на програма-
та за советување на родители и двете 
програми треба да се гледаат како 
една целина.

Начинот на кој е регулирана улогата 
на педагошката служба41 во реализа-
ција на програмите за советување на 
родители и ученици не соодветствува 
(со оглед на големиот број училишта и 
ученици во РМ) со реалните потреби.

Според изјавите на стручните соработ-
ници од некои училишта програмите во 
пракса не секогаш се спроведуваат 
целосно согласно потребите на роди-
телите и учениците.

Да се обезбеди присуство на родите-
лите и нивна вклученост во работата 
на училиштето сè уште е голем предиз-
вик за училиштата.

Изведување на наставата 
(времетраење) 

Следно важно прашање е и траењето на 
наставната. Таа во основното образо-
вание, согласно член 38, став 2 од Зако-
нот, е предвидена да трае 180 наставни 
денови. Исклучок од ова се предвиду-
ва во став 5 од истиот член, согласно 
кој наставата може да трае помалку 
од 180 наставни денови, но не помалку 
од 100 и тоа по добиена согласност од 
Министерството за образование и нау-
ка, според посебна наставна програма 
донесена од министерот, по предлог на 
Бирото за развој на образованието. 

Овој член од Законот му дава можност 
на Министерството за образование и 
наука, на предлог на Бирото за развој 
на образованието, да носи скратени 
програми согласно кои ќе може да се 
организира и да се изведува настава 
за оние лица што поради различни при-
чини не успеале навреме да се запишат 
и да завршат основно образование. 
Ова особено е важно имајќи предвиде 
дека со теренското истражување се 
идентификувани голем број деца што 
не биле вклучени или пак предвреме 
го напуштиле основното образование, 
а училиштата поради нивната возраст 
имаат тешкотии да ги вклучат во ре-
довните паралелки. 

41  Орган во состав на Министерство за 
образование и наука.
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1. 
Концептуална рамка 
за истражувањето

Иако нема точни податоци, сознанијата од различни извори 
за тоа дека многу деца Роми не се запишуваат во основно учи-
лиште или го напуштаат прерано може да се сметаат за доста 
релевантни. Меѓутоа, за да се планираат активности засно-
вани на фактичка состојба беше потребно да се спроведе ак-
циско истражување со кое прво ќе се констатира состојбата 
во 12-те избрани општини и врз основа на добиените созна-
нија да се испланираат соодветни активности за зголему-
вање на опфатот.

За да се планираат идни мерки за надминување на состојбите 
што ќе се констатираат битно е да се анализираат факторите 
што може позитивно или негативно да влијаат врз опфатот на 
учениците Роми. Тие се групирани во следниве области: 

 ` семејни услови – економски и социокултурни; 

 ` легислатива – можности/ограничувања што произлегува-
ат од нормативната регулатива и можности/ограничувања 
поврзани со наставните програми; 

 ` училиштето – активности што училиштето ги презема или 
не ги презема за да обезбеди целосен опфат; 

 ` други системи за поддршка – пред сè поддршката од НВО 
насочена кон Ромите и афирмативните активности на др-
жавата за поддршка на учениците Роми.
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 ОПФАТ НА 
 ДЕЦА РОМИ 
 ВО ОСНОВНО 
 УЧИЛИШТЕ 

Држава

 ` социјална 
помош

 ` стипендии

 ` афирмативни 
акции

НВО

 ` материјална

 ` учење

 ` подигање 
на свест за 
образование

ПОДДРШКА

 ` опфат
 ` инклузивност
 ` поддршка

УЧИЛИШТЕ

Економски

 ` вработеност

 ` услови за 
живеење

 ` селидби

 ` број на деца

Социо‑културни

 ` образование

 ` ставови

 ` образовни 
аспирации

 ` информираност

 ` средина во која 
живее

СЕМЕЈНИ

Закони

 ` запишување

 ` напредување

 ` напуштање

Наставни 
програми

 ` редовни

 ` скратени

 ` за возрасни

 ` ИОП

РЕГУЛАТИВА

‑ +

‑ +‑ +

+

 ` Графикон:  
Фактори за опфат на деца Роми во основно училиште

За обезбедување на опфат е важен и 
непречен тек на информациите за де-
цата училишни обврзници меѓу различ-
ните институции што имаат податоци 
за нив, како што се: Министерството за 
внатрешни работи, училиштата, роди-
телите, Просветната инспекција, цен-
трите за социјални работи. Текот на ин-
формациите треба да биде повеќенасо-

чен и во секој момент да се знае каде е 
детето што е училиштен обврзник, а не 
посетува училиште. Така ќе се создадат 
поголеми можности за благовремена и 
соодветна интервенција.

Имајќи го предвид претходно наведе-
ното, спроведено е испитување во кое 
акцентот беше ставен на следниве под-
рачја:
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1 Состојби на теренот со деца Роми 
што се училишни обврзници, а не се 
во образовниот систем и тоа:

 ` број на деца и адреси на живеење 

 ` пол и возраст на децата 

 ` дали биле запишани во основно учи-
лиште и кога го напуштиле.

2 Искуства и ставови на родителите 
чии деца не одат на училиште во 
врска со образованието на нивните 
деца, при што се испитуваа:

 ` искуства со училиштето и инспек-
цијата во врска со незапишувањето/
напуштањето на училиштето

 ` причини за незапишување/на-
пуштање на училиштето

 ` ставови на родителите за потребата 
од образование на децата 

 ` заинтересираност на родителите 
децата да се запишат во училиште 
или да го продолжат образованието

 ` информираност за поддршка од НВО 
и од државата.

3 Социјална и економска положба на 
семејството, при што се испитуваа:

 ` образование на родителите

 ` вработеност и обезбедување на ос-
новните потреби за живот

 ` социокултурна средина во која жи-
веат

 ` услови на живеење

 ` поддршка што им е потребна за да 
одат децата во училиште.

4 Искуства и ставови на родителите 
чии деца одат во училиште во врска 
со образованието на нивните деца:

 ` ставови на родителите за потребата 
од образование на децата 

 ` искуство со образованието на де-
цата

 ` информираност за поддршка од НВО 
и од државата

 ` поддршка што им е потребна за об-
разованието на децата 

 ` образование на родителите

 ` вработеност и обезбедување на ос-

новните потреби за живот

 ` социокултурна средина во која жи-
веат

 ` услови на живеење.

5 Нормативна регулатива: 

 ` регулираност на запишувањето и 
напредувањето во законските и 
подзаконските акти

 ` регулираност на улогите на различ-
ни институции во обезбедувањето 
на опфат

 ` регулираност на поддршката на уче-
ниците од страна на надлежните 
институции

 ` наставни планови и програми како 
услови за обезбедување на напре-
дувањето. 

6 Активности и искуства на училишта‑
та за обезбедување на опфат на 
учениците во однос на:

 ` да се обезбеди запишување на учи-
лишните обврзници

 ` задржување на учениците до крајот 
на основното образование

 ` соработката со другите релевантни 
институции (МВР, Педагошки совет, 
Просветна инспекција, Центри за 
социјална работа) и со НВО секторот

 ` можни решенија за подобрување на 
состојбите.

7 Активности и искуства и предлози 
на релевантните институции за обе‑
збедување на опфат на учениците 
во однос на: 

 ` практики за обезбедување опфат на 
сите училишни обврзници

 ` примена и соодветност на одделни 
законски решенија 

 ` текот на информациите за училиш-
ните обврзници што не посетуваат 
училиште

 ` соработката меѓу различни инсти-
туции.
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2. 
Методи и инструменти за 
прибирање податоци

Соодветно на концептуалната рамка, 
во ова испитување беа прибирани по-
датоци со анализа на содржината на 
нормативните акти и со теренското 
испитување, кое опфаќаше евиденти-
рање на децата училишни обврзници 
кои не одат во основно училиште, ан-
кета со родители, интервјуа со дирек-
тори на основни училишта и дискусии 
во фокус-групи со претставници на ре-

левантни институции. За потребите на 
ова испитување беа изготвени: прото-
кол и обрасци за евидентирање на де-
цата, прашалници за анкети, потсетни-
ци за интервјуа и протокол за водење 
фокус-групи. Со нив се прибираа кван-
титативни и квалитативни податоци. 

Во табелата подолу е даден опис на се-
кој инструмент што е користен во испи-
тувањето. 

 ` Табела 1.  
Опис на инструментите користени во истражувањето

Инструмент Краток опис

Протоколи за 
евидентирање 
на училишните 
обврзници што 
не посетуваат 
основно 
училиште

Имаше два протоколи: еден што го пополнуваа училиштата и 
втор што го пополнуваа теренските анкетари.

1. Податоци од училиштата: 
– име и презиме на родителите и на детето 
– адреса и тел. за контакт
– возраст и пол на детето
– од кога не посетува училиште
– што презело училиштето за запишување/

продолжување на образованието.
2. Податоци од терен: 

– име и презиме на родителите, адреса и тел. за 
контакт

– име, пол возраст на децата во семејството 
– податоци за тоа дали посетуваат училиште и ако не 

од кога.

Прашалник за 
родители чии 
деца не одат 
во училиште

Прашалникот се состоеше од:
– 24 прашања од отворен, затворен тип или комбинирани 

(затворено прашање со барање на образложение на 
одговорот). Четири од прашањата беа кластерски. 
Пет прашања се однесуваа специфично на децата 
што не биле запишани во училиште, а шест на децата 
што предвреме го напуштиле училиштето. Другите 
прашања се однесуваа на мислењата на родителите 
за образованието на децата и на социодемографски 
податоци за родителите.

– Прашалникот се користеше во теренска анкета со 
родители што ја спроведуваа обучени анкетари.
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Прашалник за 
родители чии 
деца редовно 
одат во 
училиште

Прашалникот се состоеше од:
– 20 прашања од отворен, затворен тип или 

комбинирани (затворено прашање со барање на 
образложение на одговорот). Три прашања беа 
кластерски. Прашањата се однесуваа на искуствата 
и мислењата на родителите за образованието 
на децата и за социодемографските податоци за 
родителите.

– Прашалникот се користеше во теренска анкета со 
родители што ја спроведуваа обучени анкетари.

Потсетник за 
интервју со 
директори 
и стручни 
соработници 
во училиштата

Потсетникот за интервју се состоеше од 15 прашања што 
служеа како поттик за разговорот. Интервјуто опфаќаше 
прашања во врска со:

– фактичката состојба со бројот и напредувањето на 
учениците Роми

– практики за да се обезбеди запишување и опфат на 
сите деца од реонот на училиштето и предизвици со 
кои се соочуваат

– соработка за обезбедување опфат на учениците Роми 
со државни и невладини институции 

– мислења и сугестии за мерки што може да ја подобрат 
состојбата.

Прашањата служеа како поттик за разговор, а одговорите се 
бележеа детално.

Протокол 
за водење 
дискусија во 
фокус‑група со 
наставници

Протоколот содржеше насоки за водење на фокус-групите и 
ориентациони пет прашања за дискусија на теми поврзани со 
состојбите на запишувањето и задржувањето на учениците 
Роми во основното образование:

– постоење на база на податоци за училишните 
обврзници што не се во образовниот систем

– соработка меѓу институциите и размена на 
информации

– активности што ги преземаат различни институции 
(добри практики, предизвици, сугестии).



68

3. 
Примерок

3.1.  Општини 
Во Република Македонија има 80 општи-
ни во кои според последниот попис жи-
вееле 53 879 Роми42. Во испитувањето 
намерно се избрани 12 општини43 во кои 
живееле 38 818 жители Роми, што е 72 % 
од ромското население во Република 
Македонија. Од одговорните за образо-
вание во сите општини се побарани по-
датоци за училишните обврзници што не 
се во системот на основното воспитание 
и образование. Податоци доставиле шест 
општини. 

Теренските анкетари прибираа подато-
ци за сите училишни обврзници што не 
посетуваат основно училиште коишто во 
времето на испитувањето живееле во 
односната општина во населби со пре-
тежно ромско население. 

3.2.  Училишта 
Во избраните општини се одбрани 49 
основни училишта што се наоѓаат во на-
селби во кои во значителен број живеат 
Роми. Од нив се побарани податоци за 
училишните обврзници што не посету-
ваат училиште. Податоци доставиле 2544 
училишта.

За интервјуата намерно се одбрани се-
дум училишта во кои бројот на ученици 
Роми е значителен (меѓу 8 % и 99 %) и за 
кои имаше сознанија дека може да спо-
делат сознанија за релевантни позитив-
ни практики за опфат на оваа група уче-

42 Стр. 34. <http://www.stat.gov.mk/Publikacii/
knigaXIII.pdf> 

43 Шуто Оризари, Центар и Чаир во градот Скопје, 
Прилеп, Куманово, Битола, Тетово, Гостивар, 
Штип, Струмица, Виница, Кочани.

44 Училиштата во коишто учат поголем број 
ученици Роми почесто од другите одговорија на 
барањето и доставија податоци. 

ници. Примерокот го сочинуваа следниве 
училишта: Ѓорѓи Сугаре – Битола; Добре 
Јовановски – Прилеп; Димитар Влахов – 
Штип; Тошо Арсов - Штип; Христијан Тодо-
ровски Карпош – Куманово; Гоце Делчев 
– Тетово и Браќа Рамиз Хамид – Скопје. 
Сите училишта се вклучени во проек-
ти поврзани со поддршка на учениците 
Роми. Шест училишта се вклучени во по-
веќе од еден проект. Во сите училишта се 
реализира проектот за туторска настава, 
во три училишта проектот за Инклузивно 
образование за маргинализирани деца 
подржан од УНИЦЕФ, а некои училишта 
се вклучени во проекти на локално ниво 
заедно со ромски НВО. Сите училишта со-
работуваат со НВО за прашања поврзани 
со образованието на учениците Роми. Во 
две училишта во последната развојна 
програма еден од приоритетите е некое 
прашање релевантно за инклузијата на 
учениците Роми.

Ваквиот профил на избраните училишта 
е претпоставка дека тие имаат искуства 
со фокусирана поддршка на учениците 
Роми и можат да споделат релевантни 
мислења и сугестии за оваа проблема-
тика.

Во сите избрани училишта интервјуто се 
водеше со директорот, што значи дека се 
опфатени 7 директори. За некои прашања 
во интервјуто се вклучуваа стручните со-
работници – вкупно 15 стручни соработ-
ници. 

3.3.  Родители 
Во испитувањето е опфатена целата по-
пулација на родители на идентификува-
ните училишни обврзници што не посету-
ваат училиште во 12-те општини, што во 
мај 2017 година живееле во населбите со 
претежно ромско население. Вкупно се 
идентификувани 604 семејства. Во иден-
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тификуваните семејства на Прашалникот 
за родители на деца што не одат во учи-
лиште одговарале еден или заедно двај-
цата родители, а по исклучок и некој друг 
член од семејството што живее во истиот 
дом (баба, дедо, брат и сл.).

Социодемографските карактеристики на 
родителите (образование, вработеност) 
се дадени во табелите 3 и 4 во Извеш-
тајот. 

 За испитувањето на искуствата и мис-
лењата на родителите на децата што 
редовно одат во училиште е избран 
примерок45 од 111 родители. Прво беше 
определен бројот на овие родители по 
општини така што претставуваат 20 % од 
идентификуваните родители на деца што 
не одат во училиште. Конкретниот избор 
на терен го вршеа анкетарите водејќи 
сметка тие да бидат од иста социјална 
средина и со слични услови за живеење 
како родителите на децата што не одат 
во училиште. Овие родители се во извес-
на смисла „контролна“ група од која се 
очекуваше да се добијат сознанија за по-
зитивни фактори и практики за обезбе-
дување на редовност на учениците Роми 
во основното образование. 

3.4.  Претставници на 
релевантни институции и 
организации
На три фокус-групи беа поканети прет-
ставници од сите релевантни институ-
ции што на определен начин се поврзани 
со обезбедувањето опфат на сите учи-
лишни обврзници: Државен просветен 
инспекторат; локална самоуправа; 
Биро за развој на образованието; Центри 
за социјални работи и невладини орга-
низации. Во дискусиите учествуваа: 19 
учесници во Куманово и по 9 учесници во 
Кочани и Струмица. Во некои фокус-гру-
пи, на пр. Кочани, имаше претставници 
на сите институции, додека во другите 
некои од институциите немаа претстав-
ници.

45 Податоци за образование и вработеност на 
родителите се дадени во табелите 18 и 19 во 
Извештајот.

3.5.  Нормативни акти
Анализирани се следниве нормативни 
акти што се поврзани со запишувањето и 
задржувањето на учениците во основно 
воспитание и образование:

 ` Устав на Република Македонија со 
амандманите на Уставот, I - XXXII, Ско-
пје 2011;

 ` Закон за основно образование; 

 ` Закон за просветна инспекција; 

 ` Закон за Педагошка служба; 

 ` Програма за советување родители на 
ученици во основните училишта; 

 ` Програма за советување на ученици; 

 ` Правилник за формата и содржина-
та на поканата за едукација, начинот 
на спроведување на едукација, како 
и начинот на водење евиденција за 
спроведена едукација во основните 
училишта; 

 ` Концепција за деветгодишно основно 
воспитание и образование;

 ` Стратегија Чекори кон интегриран 
воспитно-образовен систем;

 ` Прирачник за заштита и спречување 
од дискриминација во воспитно-об-
разовниот систем.

Во нив се анализирани сите членови што 
ги регулираат прашањата за запишу-
вањето и задржувањето на учениците во 
основното воспитание и образование.

Анализата на нормативната регулатива 
се однесуваше на: 

 ` правото на образование и пристап 
до него;

 ` запишување на ученици во основно 
образование;

 ` начин на изведување на наставата;

 ` вклученост и соработка со родите-
лите;

 ` изведување на настава (времетра-
ење). 
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4. 
Прибирање, 
обработка и 
анализа на 
податоците

Прибирањето на податоците од учи-
лиштата, интервјуата, дискусиите во 
фокус-групите го правеа членовите на 
истражувачкиот тим. Евидентирањето 
на децата училишни обврзници што не 
посетуваат основно училиште го пра-
веа посебно обучени теренски сора-
ботници од локалната средина. Тие ги 
спроведуваа и анкетите со родителите. 
За нив прво беше организирана едно-
дневна обука. 

Прибирањето податоци се реализира-
ше во текот на мај и јуни 2017 година. 

Податоците од прашалниците беа вне-
сени и обработени во Ексел (Excel). Со 
оглед на карактерот на испитување-
то беа користени постапки од дес-
криптивна статистика. 

За интервјуата и дискусиите во фо-
кус-групите се водеа детални белешки, 
што потоа беа обработени со тематска 
анализа на содржината. 

За нормативната регулатива се праве-
ше анализа на содржината.
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