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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за обука и испит на директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно
учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15),
министерот за образование и наука, донесе
ПРОГРАМА ЗA ОБУКА И ИСПИТ НА ДИРЕКТОРИ НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ
УЧИЛИШТА
I. Со оваа програма се пропишуваат содржините на модулите според кои кандидатите
за директори на основни и средни училишта, ученички домови и отворени граѓански
универзитети за доживотно учење следат обуката, и тоа:
1. Примена на
информатичко-компјутерска технологија при менаџирање во
образованието:
- Управување со документи,
- Обработка на текст, табеларни прикази,
- Работа со бази на податоци,
- Презентации,
- Информации и комуникации и
- Образовни апликации.
2. Теорија на организација:
- Теорија на организација,
- Менаџмент и водство,
- Клима и култура,
- Мотивирање на вработените,
- Соработка со родителите и заедницата,
- Меѓуетничка интеграција во образованието и
- Интегрирање на заштитата на животната средина во воспитно-образовниот процес.
3. Луѓето во организацијата:
- Луѓето во организацијата,
- Комуникации,
- Состаноци,
- Односи со јавноста,
- Справување со конфликти и
- Тимска работа.
4. Директорот како педагошки раководител:
- Директорот како педагошки раководител,
- Планирање и одлучување,
- Професионален и кариерен развој на наставниците,
- Обезбедување развој (иновација и промени),
- Обезбедување на квалитет во училиштето и
- Реституцијата како модел на педагошка комуникација.
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5. Финансии:
- Финансирање во образованието,
- Основни финансиски извештаи,
- Принципи на сметководство и финансиски менаџмент,
- Финансии во јавните набавки (правила, закони, принципи и изработка на модел- јавна
набавка),
- Претприемништво – (играње улога на претприемачи, креатори на идеи, креатори на
новитети, како за наставниот кадар така и за учениците )и
- Извори на дополнително финансирање.
6. Законодавство:
- Правни аспекти во раководењето со училиштето,
- Правни акти (поим, видови, процедури на донесување и сл.),
- Анализа на колективни договори од областа на образованието, Законот за работните
односи, Законот за административните службеници, Законот за вработените во јавниот
сектор и подазаконски акти,
- Анализа на Законот за основното образование и Законот за средното образование, со
подзаконските акти,
- Анализа на Законот за ученичкиот стандард и Правилникот за начинот и постапката за
прием на ученици во јавните ученички домови, и други подзаконски акти,
- Анализа на Законот за отворените граѓански универзиотети за доживотно учење и и
подзаконските акти и
- Анализа на подзаконските акти поврзани со реализација на државната матура.
II. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 20-18078/3
4 декември 2015 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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