
 
Врз основа на член 85 од Законот за основното образование (Службен 

весник на Р.Македонија бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12 и 24/13 год.), одредбите од Правилникот за начинот и постапката 
при полагање на стручен испит за наставник, стручен соработник и воспитувач 
во основното училиште, како и член 60 од Статутот на ОУ „Раде Кратовче“ 
Кочани, а во согласност со одредбите од Законот за работните односи, 
Училишниот одбор при ОУ „Раде Кратовче“ Кочани на седница одржана на ден 
__________ год., го разгледа и донесе следниот, 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
За начинот на организирање и изведување на менторска работа со 

приправници во ОУ „Раде Кратовче“ Кочани 
 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 

Co овој правилник се уредува организацијата, начинот и постапката за 
оспособување на наставниците, стручните соработници и воспитувачите кои се 
вработуваат во ОУ „Раде Кратовче“ Кочани (во понатамошниот текст: 
училиштето), и кои за прв пат започнуваат со изведување на воспитно-
образовната работа. 

 
Член 2 

 
(1) Наставник, стручен соработник или воспитувач кој се вработува во 

училиштето и за прв пат изведува воспитно-образовна работа е наставник-
приправник, стручен-соработник-приправник, односно воспитувач-приправник 
(во понатамошниот текст: приправник). 

(2) Приправничкиот стаж на приправникот трае една година и се 
определува со решение издадено од директорот на училиштето. 
 

Член 3 
 

За време на приправничкиот стаж приправникот се оспособува за 
самостојна воспитно-образовна, односно стручна работа и се подготвува за 
полагање на стручен испит.  

 
 

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА МЕНТОРОТ 
 

Член 4 
 

(1) За време на приправничкиот стаж работата на приправникот ја следи 
и му помага ментор. 

(2) Менторот го определува директорот на училиштето од редот на 
наставниците, односно стручните соработници или воспитувачите во 



училиштето кои вршат работа за која се оспособува приправникот и имаат 
звање наставник-ментор. 

(3) Директорот може да определи ментор и од друго училиште доколку 
во училиштето нема наставник или стручен соработник кој врши работа за која 
се оспособува приправникот. 

(4) Исто лице не може да биде ментор во исто време на повеќе од двајца 
приправници. 
 

Член 5 
 

За ментор се определува наставник кој поседува стручни и методски 
знаења и вештини според кои може успешно да се реализира менторскиот 
процес. 

  
Член 6 

 
Менторот на приправникот му подготвува програма која вклучува 

методски, дидактички и други активности преку чие совладување приправникот 
се оспособува за самостојна работа и за полагање на стручниот испит.  
 

Член 7 
 
 Менторот на приправникот му пружа поддршка која вклучува: 

- коректен однос во соработката и професионален однос кон работата на 
приправникот; 

- внимателно слушање и почитување на идеите на приправникот; 
- реагирање со емпатија; 
- создавање на сигурна клима и внимание во вербалната и невербалната 

комуникација. 
 

Член 8 

(1) Програмата од членот 6 на овој правилник опфаќа активности групарани 
во пет дела. 

(2) Во првиот дел се застапени следните активности: 

- значење на професијата; 
- просторни капацитети на училиштето; 
- кадровска структура; 
- организираност на учениците; 
- права и обврски на учениците; 
- распоред на часови и смени; 
- форма на соработка со родителите на учениците; 
- работно време и дневни одмори. 

 
(3) Вториот дел опфаќа водење на педагошката евиденција и документација 
 
- матична книга; 
- одделенска книга; 
- евидентен лист за успехот на ученикот; 
- лични евидентни листови за постигањата на учениците; 



- правилник за пофалби, награди и педагошки мерки на учениците; 
- правилник за ученички екскурзии; 
- правилник за оценување на учениците; 
- развоен план на училиштето; 
- годишна програма за работа на училиштето; 
- ученичка легитимација. 

 
(4) Третиот дел од програмата предвидува активности за запознавање со: 

 
- наставни планови; 
- наставни програми; 
- постапка за изготвување на наставна програма; 
- стандарди и критериуми на оценување. 

 
(5) Четвртиот дел содржи активности за запознавање на приправникот со 

следната законска и нормативна регулатива: 
 

- закон за основно образовани; 
- статут на училиштето; 
- закон за работните односи и колективни договори; 
- други општи акти на училиштето; 
- правилник за полагање на стручен испит; 
- програма за полагање на стручен испит. 

 
(6) Во петтиот дел на програмата се предвидуваат активности во врска со 

реализација на наставата (задолжителна, изборна, дополнителна, 
додатна, слободни активности), и тоа: 

 
- наставни програми; 
- форми, методи и креативни техники за работа; 
- примена на ИКТ во наставата; 
- методи, средства и постапки за оценување на постигањата на учениците; 
- дефинирање на наставните цели и очекуваните исходи; 
- рефлексија на реализираниот час; 
- изготвување на подготовка на за наставен час; 
- предвидени часови на менторот што ќе ги посетува приправникот; 
- предвидени часови на приправникот што ќе ги посетува менторот; 
- меѓусебни консултации на менторот и приправникот. 

 
(7) Во шестиот дел на програмата се предвидуваат активности во врска со 

планирањето и реализацијата на воннаставните активности и другите 
воспитно-образовни подрачја, односно: 

 
- ученички екскурзии и посети; 
- ученички натпревари; 
- производствена и општествено-корисна работа; 
- ученички организации; 
- јавна и културна дејност; 
- соработка со локалната средина; 
- грижа за здравјето на учениците; 
- учество во проекти; 



- приоритетни задачи на училиштето; 
- професионален развој на наставниците, воспитувачите и стручните 

соработници. 
 

(8) Во седмиот дел на програмата се предвидуваат активности за 
оспособеноста на приправникот за полагање на стручен испит: 

 
- избор на тема за домашна задача; 
- помош во изготвувањето на домашнаат задача; 
- подготовка за реализација на практичен час; 
- проверка за подготвеноста на приправникот за полагање на стручен 

испит. 
 

Член 9 

(1) Програмата од членот 6 на овој правилник менторот ја изготвува во 
писмена форма во три примероци според следниот формулар: 

Вид на 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Ресурси 

 

Цели и очекувани 
исходи 

 

 (2) Еден примерок од програмата менторот задржува за себе, еден му 
дава на приправникот, а еден доставува до директорот. 

 

Член 10 

 Менторот е должен континуирано да соработува со приправникот за 
време на целиот приправнички стаж. 

Менторот  е одговорен за остварување на програмата.  

 

Член 11 

 Менторот изготвува извештај за работата на приправникот во текот на 
реализацијата на приправничкиот стаж во којшто наведува и мислење за 
оспособеноста на приправникот за полагање на стручен испит. 

 

Член 12 

 За вршење на работата на ментор, училиштето на менторот му исплаќа 
надомест во висина од 10% од платата која ќе ја прима приправникот по 
завршување на приправничкиот стаж. 

. 

 



III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПРИПРАВНИКОТ 

Член 13 

 За време на приправничкиот стаж приправникот е должен да ја 
остварува програмата што му ја доставил менторот и совесно да ги извршува 
работните задачи од работата за која се оспособува. 

 

Член 14 

(1) Приправникот е должен континуирано да соработува со менторот, 
наставниците и стручните соработници, и совесно да се поставува за 
самостојна воспитно-образовна работа и за полагање на стручен испит. 

(2) Приправникот има право да побара помош од менторот, наставник 
или стручен соработник во извршувањето на своите работни обврски. 

 

Член 15 

 Приправникот е должен: 

- да ги развива сопствените капацитети; 

- практично да ги спроведува во наставата информациите и знаењата 
добиени од менторот. 

 

Член 16 

 За време на приправничкиот стаж приправникот е должен да подготви 
писмена домашна работа на тема што е предвидена во програмата пропишана 
од министерот. 

 

Член 17 

 За време на приправничкиот стаж на приправникот му се исплаќа плата 
во висина од 80% од платата на наставникот, стручниот соработник, односно 
воспитувачот. 

 

IV. ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 

Член 18 

 По истекот на приправничкиот стаж, директорот на приправникот му 
издава уверение за завршен приправнички испит. 

 

 



  Член 19 

 Врз основа на извештајот од менторот, наставничкиот совет утврдува 
мислење за воспитно-образовната работа на приправникот во текот на 
приправничкиот стаж. 

 

Член 20 

(1) Приправникот по истекот на приправничкиот стаж поднесува пријава 
за полагање на стручен испит. 

(2) Приправникот пријавата ја поднесува до испитната комисија 
формирана од министерот по образование и наука. 

(3) Приправникот кон пријавата приложува: 

- уверение за завршен приправнички стаж; 

- мислење од менторот; 

- мислење од наставничкиот совет; 

-извештај од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
Македонија за остварен работен стаж на приправникот од една календарска 
година; 

- диплома или уверение за завршено соодветно образование; 

- копија за платен надоместок за реалните трошоци за спроведување на 
стручниот испит; и 

- домашна писмена работа. 

 

Член 21 

 Начинот и постапката за полагање на стручен испит за наставник, 
стручен соработник воспитувач го пропишува министерот. 

 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото донесување. 

 

 

Претседател на Училиштен Одбор 
при ОУ „Раде Кратовче“ Кочани 

Вера Стојкова 
_________________ 


