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Врз основа на член 127 од Законот за основно образование (Сл.весник бр.161/2019), 

Советот на родители на ООУ “Лазо Ангеловски“ на седница одржана на ден 

_______________ година донесе: 

 

Д Е Л О В Н И К 

 

за работа на Советот на родители 

на ООУ„Лазо Ангеловски“ – Аеродром, Скопје 

 
  ОПШТИ  ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој Деловник се регулираат начинот на работа на Советот на родители на ООУ Лазо 

Ангеловски, неговите цели, задачи, надлежности, избор и организацијата на работите. 

Член 2 

Одредбите содржани во овој Деловник се однесуваат на членовите на Советот на родители. 

Член 3 

(1) Советот делува во рамките на соработката на училиштето и родителите а со цел 

разгледување и решавање на прашања од заеднички интерес за училиштето и неговите 

ученици, како и прашања поврзани со реализацијата на воспитно-образовниот процес.  

(2) Надлежностите на Советот се утврдени со Закон, Статут и Деловникот за работа на 

советот на родители.  

Член 4 

Советот на родители се формира на почетокот на секоја учебна година заради организирано 

остварување на интересите на учениците во воспитно образовниот процес. 

Член 5 

Бројот на членови во Советот на родители се утврдува во согласност со бројот на паралелки 

во училиштето. Претставникот од секоја паралелка го избираат родителите на првата 

родителска средба на почетокот на учебната година со мнозинство гласови од вкупниот број 

на родители на учениците од паралелката. 

Член 6 

(1) Мандатот на членовите во Советот на родители на училиштето трае 1 (една) година со 

можност за негово продолжување до завршување на основното образование на нивното дете. 

(2) На претставник во Советот на родители функцијата му престанува со престанок на 

статусот ученик на неговото дете или на негово лично барање. 

Член 7 

(1) На претставник во Советот на родители на училиштето може да му престане мандатот и 

со отповикување, а заради: 

-непочитување на куќниот ред и кодексот на ООУ; 

-неоправдано отсуство на 2 (две) седници на Советот; 

-заради неактивност односно неизвршување на задолженија зададени од страна на Советот а 

кои се во интерес на подобрување на воспитно образовниот процес кај учениците.  

(2) Отповикувањето се врши на родителски состанок на паралелката од која е именуван 

членот во советот кој се отповикува, а на предлог на Советот на родители. 

(3) Назначување на нов претставник во Советот се врши согласно чл.5 од овој Деловник. 

 

 

 

 

 



Член 8 

Првата седница на Советот на родители ја закажува Директорот на училиштето. Директорот 

претседава со конститутивната седница до изборот на претседател на Советот. 

 

Член 9 

Советот на родители од своите редови бира претседател, негов заменик и записничар. 

 

Член 10 

Изборот на претседател, заменик-претседател и записничар се врши на првата седница при 

конституирање на Советот на родители. Изборот се врши по пат на јавно гласање. За 

претседател на Советот на родители е избран членот на Советот со најмногу гласови. 

 

Член 11 

Мандатот на претсетателот, неговиот заменик и записничарот е со времетраење од 3 (три) 

години со можност за реизбор. 

Член 12 

Претседателот на Советот на родители: 

-подготвува, свикува и ги води седниците на советот. 

-ја изготвува годишната програма за работа на Советот за наредната година; 

-го одржува редот и работната дисциплина на седниците; 

-го претставува Советот на родители во рамките на активностите на училиштето. 

Член 13 

Членовите во Советот на родители се должни да присуствуваат на седниците и активно да 

учествуваат на истите. 

Член 14 

Советот на родители од своите редови бира 3 (три) члена во Училишниот одбор (УО) со 

времетраење на мандат од 3 (три) години.  

 
                 Член 15 

(1) Претставниците на родителите, односно старателите на учениците во училишниот одбор 

ги избира Советот на родителите со тајно гласање. 

(2) Советот на родители се состанува на крајот од учебната година во која завршува 

мандатот на нивни член/ови во училишниот одбор(УО). На пријавените кандидати за член во 

ОУ им се дава можност пред Советот да ја презентираат својата кандидатура и по 

завршување на  истото од пријавените кандидати по пат на тајно гласање се врши избор. 

(3) За избран член на УО се смета кандидатот кој освоил најголем број на гласови од 

вкупниот број членови со право на глас. Доколку повеќе кандидати освојат ист, најголем 

број на гласови, за нив се организира следен круг. За конечно избран член се смета 

кандидатот кој има освоено најмногу гласови од вкупниот број гласови. 

(4) По направениот избор Советот на родители доставува известување до актуелниот 

претседател на УО и до Директорот на училиштето за избраните кандидати.  
 

Член 16 

Претставниците на Советот во УО се должни: 

-редовно да присуствуваат на седниците; 

-пред УО да ги застапуваат интересите на Советот; 

-за одржаните седници, донесени решенија и одлуки на УО, редовно да го информираат 

Советот. 

 

 

 

 



            НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ 

 

Член 17 

Согласно  чл.127 ст.4 на Законот за основно образование, Советот на родители:  

- дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за годишната 

програма за работа; 

-расправа за извештајот за работата на училиштето; 

-дава мислење и предлага мерки за подобрување на наставата и воннаставните активности; 

-разгледува жалби на родителите односно старателите во врска со воспитно образовната 

работа; 

-учествува во самоевалуација на работата и постигањата на училиштето; 

-иницира и спроведува активности за подобрување на квалитетот на училиштето; 

-учествува во оценувањето на исполнетоста на стандардите за наставниците и стручните 

соработници за напредување во звањата ментор и советник; 

-избира претставници во училишниот одбор на основното училиште; 

-иницира свикување на седница на училишниот одбор 

- може да побара вонреден инспекциски надзор дали во училиштето оброците се согласно со 

стандардите за исхрана 

- поднесува барање за вонредна интергална евалуација до Државниот просветен инспекторат 

-врши други работи утврдени со статутот на училиштето. 

       

Член 18 

Советот на родители од своите редови може да формира комисии кои ќе вршат определени 

задачи во надлежност на Советот. Составот на комисиите, нивните задачи и рокот за нивно 

извршување се утврдуваат на ниво на Совет. Членовите на Комисиите за својата работа се 

одговорни само пред Советот. 

 

 

ПОДГОТОВКА И СВИКУВАЊЕ НА СЕДНИЦИТЕ НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ 

 

Член 19 

Советот на родители на училиштето работи на седници. 

 

Член 20 

(1) Со седницата на Советот раководи претседателот на Советот а во негово отсуство 

неговиот заменик. 

(2) Седница на Советот на родители свикува претседателот на Советот согласно планот за 

одржување на седници. Седница на Советот на родители може да се свика и на барање на 

мнозинство претставници во Советот . 

(3) Седницата се свикува најмалку три дена пред нејзиното одржување со поканата и дневен 

ред кој се доставува до членовите на Советот по електронски пат.  

(4) Доколку се јави потреба од итно состанување на Советот на родители, периодот од 

свикување на седница до нејзиното одржување може да биде и пократок. 

(5) Доколку стапат на сила мерки со кои се забранува одржување на седници со физичко 

присуство, тогаш седниците и одлуките кои произлегуваат од нив се одржуваат и носат 

онлајн.   

 

Член 21 

На седниците се повикуваат Директорот на ООУ, неговиот помошник, претставници на 

стручни и други органи на училиштето, претставник на ученичкиот парламент, како и лица 

кои се од интерес за училиштето. 

 



 

 

 

Член 22 

Во текот на школската година се свикуваат најмалку 4 (четири) седници на Советот а 

доколку има потреба и повеќе. Претседателот е должен за време на седниците да одржува 

ред и непречена работа на Советот а во согласност со овој Деловник. 

 

Член 23 

На седниците на Советот секој претставник е должен да го почитува Куќниот ред и Кодексот 

за однесување и облекување на училиштето кои се однесуваат на вработените, учениците и 

родителите.  

Член 24 

На седниците на Советот се води записник кој по неговото изготвување им се доставува на 

увид на претставниците во Советот по електронски пат. На наредната седница на Советот се 

разгледуваат и усвојуваат заклучоците од записникот за претходната седница. Записникот го 

води и го изготвува записничар. 

Член 25 

Советот на родители соработува со директорот, стручните соработници, училишниот 

парламент и наставниците-одделенските раководители. 

 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 26 

Измени и дополнување на овој Деловник се вршат на иницијатива на членовите во Советот 

на родителите, Советот на наставници како и на Училишниот одбор. 

 

Член 27 

Деловникот за работа на Советот на родители стапува на сила на денот на неговото 

донесување со што престанува да важи ‘‘Правилникот за работа на советот на родители‘‘ од 

18.09.2015 година. 

 

 

 

 

Скопје,  _____________2022 година            Претседател на Совет на родители 

 

      Стево Богдановски  


