
Врз основа на член 131 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), министерот за образование и наука донесе 

 
ПРАВИЛНИК  

за следење и вреднување на работата на наставниците 
 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на за следење и вреднување на работата на 

наставниците во основните училишта. 
  

 
Член 2 

 
Следењето и вреднувањето на наставниците во однос на квалиетот на работата и 

постигањето на компетенциите и стандардите на наставниците се врши од страна на Бирото за 
развој на образованието и од страна на директорот на училиштето. 
 

Член 3 
 

По барање на Комисијата за исполнетоста на професионалните станадарди за кандидатите 
за наставник-ментор или наставник-советник (во натамошниот текст: Комисијата), од страна на 
Бирото за развој на образованието се спроведува увид во збирката на докази за професионалната 
пракса, како и непосредно следење на планирањето, организацијата и реализацијата на наставата 
и другата воспитно-образовна работа, на секој поединечен кандидат. 
  

Член 4 
 

Бирото за развој на образованието, во утврдениот рок, до Комисијата доставува оценка за 
исполнетоста на стандардите за секој кандидат.  

Оценката за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник-ментор се води на 
образец кој е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.  

Оценката за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник-советник се води на 
образец кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Најголемиот број на бодови добиени од Оценката за исполнетоста на професионалните 
стандарди е 80 за звањето наставник-ментор, односно 100 за звањето наставник-советник. 

 
 

Член 5 
 
По барање на Комисијата, училиштето во кое работи кандидатот дава мислење за секој 

кандидат. 
 

Член 6 
 
Училиштето во кое работи кандидатот, во утврдениот рок, до Комисијата доставува 

мислење за исполнетоста на стандардите од став 1 на овој член за секој кандидат.  



Мислењето за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник-ментор се води на 
образец кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник. 

Мислењето за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник-советник се води 
на образец кој е даден во Прилог 4 и е составен дел на овој правилник.  

Од страна на училиштето се дава мислење врз основа на податоците со кои располага тимот 
за професионален развој во училиштето, мислењето на наставниците, мислењето  на родителите 
и мислењето на учениците. 

Мислењето  од училиштето се потпишува од страна на директорот на училипштето. 
Најголемиот број на бодови добиени од Мислењето за исполнетоста на професионалните 

стандарди на наставникот од основното училиште е 20 за звањето наставник-ментор, односно 25 
за звањето наставник-советник. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.  
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