
VI-от Конгрес на Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија (СОНК) на 12-12-2015 година, ја усвои 

следнава  

 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 

за измени во Законот за основно и Законот за средно 

образование во делот за бројот на ученици во паралелки 

 

 VI-от Конгрес на Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија (СОНК), оцени дека повеќе деценискиот 

проблем со намалување на наталитетот во државата, се повеќе резултира со 

големи негативни последици во делот на образованието. Енорно, или уште 

поточно застрашувачки е намалувањето на бројот  на првачиња во основните 

училишта, што потоа се одразува и во погорните одделенија, како во 

основното, така и во средното образование. 

 Овој проблем, кој има тежина од аспект на целото општество, со 

целата своја сериозност, жестоко притиска и во однос на создавање на 

објективен вишок на вработени, особено  во наставничкиот кадар во 

основните и средните училишта. 

 СОНК целосно е свесен за напорите што ги прави ресорното 

Министерство, секако и со највисоките државни органи, за надминување на 

овие состојби и за одредени показатели кои влеваат оптимизам, меѓутоа за 

подолго време овој проблем бара преземање на интервентни мерки во 

делот на образованието. Имено, сегашните законски решенија за бројот на 

ученици во паралелки во основното и средното образование треба  да 

претрпат измени, кои ќе овозможат зачувување на бројот на паралелки, а тоа 

значи и зачувување на фактичкиот број на вработени во основните и 

средните училишта. 



СОНК смета дека, покрај решавањето на проблемот со вишок на 

вработени, ќе се задржат и условите за спречување на деценискиот проблем  

на миграција од село во град, како и иселување од помалите градови, што ќе 

биде од огромна општествена корист и со долгорочни позитивни состојби. 

Од тие причини, Конгресот на СОНК го задолжува највисокото 

раководство на СОНК и Советот на СОНК, заедно со Министерствоото за 

образование и наука, да покренат измени во Законот за основно 

образование и Законот за средно образование, во делот на бројот на 

ученици во паралелка, со кои максималниот број на ученици во паралелка 

знатно да се намали, како и процедурата за одобрение на минималниот 

број, максимално да се поедностави.   


