Врз основа на член 126 од Законот за основно образование, а согласно
член 2 од истиот закон(Сл, весник на РМ бр,103/2008 г,Училишниот одбор
при ОУ„Малина Попиванова“-Кочани, на седницата одржана на ден
15.03.2013 година донесe

Правилник
за антидискриминација и постапка на искористување на
правото на жалба

Основни одредби
Чл.1
Со овој правилник се утврдува што претставува дискриминација во
училиштето, нејзините видови како и постапката на искористување
правото на жалба.
Член 2
Дискриминација значи секое правење разлика, искористување,
ограничување на децата врз основа на нивните идентитети (пол,
раса,боја на кожа, етничка и верска припадност,инвалидитет ,социјален и
економски статус) со што го загрозува или оневозможува остварувањето
на нивните детски права ,или го загрозува правото на еднаквост во
воспитно образовниот процес.
Член 3
Се забранува дискриминација по основ на пол, раса, боја на кожата,
национална, социјална, политичка, верска, имотна и општествена
припадност во остварување на правата од основното воспитание и
образование, утврдени со овој закон.
Член 4
Видови дискриминација кои можат да се вршат во училиште:полова,
верска,
национална,
боја
на
кожа,старосна,
социјалноекономска,политичка и др.
Член 5
Во училиштето како дискриминаторско се смета секое активно или
пасивно однесување од страна на вработените во училиштето кое доведува
до привилегирање или депривилегирање на неоправдан начин на
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ученик,група ученици,или кои ги изложува на неправеден и деградирачки
однос во споредба со други ученици, група ученици во слична ситуација
базирано на некој дискриминирачки основ.
Член 6
Дискриминацијата може да биде насочена:
1.Од ученик кон ученик;
2. Од група ученици кон ученик;
3.Група ученици кон група ученици;
4. Од наставник кон ученик;
5.Наставник кон група ученици;
6.Ученик кон наставник;
7.Група ученици кон наставник.
Член 7
Должност на вработените во училиштето е да се залагаат да не смее да
постои дискриминација по основ на пол,раса , боја на кожата, национална,
социјална,политичка, верска, имотна и општествена припадност во
остварување на правата на основното воспитание и образование, утврдени
со Законот за основно образование (член 2).

Член 8
Училиштето треба да работи во согласност со основните одредби од
Законот за основно образование при што ќе ги воспитува учениците на
мегусебна толеранција,соработка, почитување на различноста, и
почитување на принципот на еднаквост.

Процес на искористување на правото на жалба
Чл.9
Училиштето е должно да настојува да им обезбеди средина на
учениците без дискриминација по основ на пол,раса , боја на кожата,
национална, социјална,политичка, верска, имотна и општествена
припадност, инвалидитет и сл.
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Ако некој родител смета дека кон него и неговото дете се врши
дискриминација по било кој основ може да го искористи правото на
жалба.Следува опис на процедурата:
Чекор 1: Ако некој родител смета дека кон него и неговото дете се врши
дискриминација по било кој основ или има лош третман од вработените би
требало да го обавести наставникот,директорот и стручната служба кои ќе
го испитат случајот и ќе преземат мерки против дискриминаторското
однесување ако постои.
Чекор 2:Доколку родителот или ученикот не е задоволен со преземените
мерки и смета дека дискриминаторското однесување сеуште постои може
да побара средба со директорот, да поднесе писмена жалба после која
директорот по писмен пат ќе го извести родителот за својата одлука по
прашање на жалбата.
Чекор 3:Ако и после состанокот и писмениот одговор по прашање на
жалбата, родителот-ученикот сеуште не е задоволен, писмената жалба ја
поднесува до Училишниот одбор во рок од 10 дена по примањето на
писмената одлука од директорот.Жалбата мора да содржи специфична
причина поради која случајот би требало повторно да се разгледа, да се
наведат конкретните причини за незадоволството од одлуката на
директорот и да се ограничат на објаснување на жалбата која се обновува.
Чекор 4:Жалбата ја разгледува училишниот одбор и го испитува
случајот.Откако ќе се испита случајот училишниот одбор презема мерки
против дискриминаторското однесување ако постои.
Чл.10
Никој не смее да трпи последици поради поднесување на жалба до
Училишниот одбор.
Чл. 11
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се
применува по 8 дена по објавување на огласна тала во училиштето.
Училишен одбор
Претседател
________________
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