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ВОВЕД
После визната либерализација, земјите-членки на ЕУ се соочија со бројни барања за азил од
страна на државјани на земјите од Западен Балкан, меѓу кои и македонски државјани. Кога проблемот
со злоупотребата на визната либерализација се појави за првпат, државните власти беа одлучни да се
справат со него. Досега, фокусот беше пред сè на репресивни мерки, како што се построга гранична
контрола или кривично гонење на оние кои ја овозможуваат нерегуларната миграција. Сепак, многу
малку е направено во однос на реинтеграцијата на повратниците.1
Враќањето на лицата кои што ја напуштиле Македонија со цел да живеат во некои од западноевропските земји предизвика голем број проблеми за нив во врска со нивната реинтеграција
во македонското општество.2 Од овие причини, во 2010 год. Владата усвои Програма за помош и
поддршка при реинтеграција на повратници во Република Македонија, согласно реадмисионите
договори3. Според програмата, предвидено е креирање на Координативно тело за повратници кое
ќе ја следи состојбата. Уште поважно, беше предвидено воспоставување на Национален центар и
најмалку два локални центри за реинтеграција на повратниците кои ќе биде екипиран со правници,
социјални работници, психолози и доктори.4 Одговорностите на овие „Центри за реинтеграција“
вклучуваат не само регистрација и евиденција на повратниците и издавање на потврда за статусот
на повратник (потребна за остварување на нивните права и обврски), туку и бесплатна правна
помош и советување (вадење на потребни документи, водење на судски постапки таму каде што
има основ за тоа и друг вид на правна помош и советување во зависност од конкретниот случај),
информации за постоечките права и обврски, подготовка на годишни акциски планови со активности
за реинтеграција итн. Сепак, забележани се предизвици во секој од четирите основни чекори на
реинтеграција предвидени во Програмата за реинтеграција од 2010 година: правна помош, социоекономска поддршка, здравствени услуги и образование.
Со оглед на тоа дека најголемиот број на лица кои што ја напуштија државата во овој период се
припадници на ромската етничка заедница, еден од проблемите кои што произлегоа од оваа ситуција
е проблемот со реинтеграцијата на учениците Роми во образовниот систем по нивното враќање
од некоја од западно-европските земји (најчесто тоа се Германија, Франција, Белгија, Холандија
и Шведска). Во една студија за политики5 која е објавена неодамна, се оценува дека половина
од повратниците треба да се интегрираат во основно или средно образование. Програмата за
реинтеграција предвидува дека после регистрацијата, повратниците треба да пополнат прашалник
кој што ќе вклучува прашања за нивното претходно образование, со цел да им се обезбедат
информации за постоечките образовни можности. Сепак, со оглед на тоа што повратниците не
поминуваат низ никаков процес на регистрација, особено во случај на доброволно враќање, не
добиваат ваков тип на услуги. Главниот проблем со кој се соочуваат повратниците после нивното
враќање е интеграцијата во образовниот систем кога децата не го зборуваат македонскиот јазик,
имаат проблеми со признавање на дипломите6 или не поседуваат документи за нивното претходно
образование.7 Исто така, треба да се има предвид дека овие деца поминале низ трауми поради
нивната депортација, брзото менување на средината, преминување од еден во друг образовен
систем итн, така што постои потреба од психолошка поддршка и социјализација.
Токму и затоа ова истражување ќе биде посветено конкретно на овој проблем и ќе ги
опфати сите проблеми и препреки со кои што се соочуваат децата Роми и нивните родители при
реинтеграција на нивните деца во основното образование.
1
Предизвици за реинтеграција на повраниците во Макадонија согласно договорите за реадмисија, Аналитика, Студии, Издание 3;http://www.
analyticamk.org/images/Files/Commentary/2016/comment_extra3_mk_cd224.pdf), пристапено јуни 2017
2

Потешкотии околу продолжувањето на образованието по нивното враќање и други потешкотии околу повторно вклопување во системот во државата.

3
Програма за помош и поддршка при реинтеграција на повратници во РМ согласно реадмисионите договори, Влада на Република Македонија, јануари
2010:http://www.migrantservicecentres.org/userfile/PROGRAMA%20ZA%20POMOS%20I%20PODDRSKA%20PRI%20REINTEGRACIJA%20NA%20POVRATNICI%20
VO%20REPUBLIKA%20MAKEDONIJA%20SOGLASNO%20REA.pdf), пристапено јуни 2017
4

За жал, имплементацијата на Програмата во однос на овие органи кои што е предвидено да се формираат, не функционира во пракса.

5
Дурмиш, Жаклина и Митановски, Александар „Децата Роми повратници од странство и нивното уставно загарантирано право на образование“ во
Пецаковска, Сузана и Лазаревска, Споменка (уредници) Ромските активисти за информирани и ефикасни политики за интеграција на Ромите: кратки документи
за јавни политики
6

За нострифицирање во РМ на сведителствата стекнати во странство потребна е нивна нострификација во МОН која што чини 2.250 денари.

7

Резултати добиени од конкретното истражување од терен. Види заклучоци и препораки на оваа анализа.
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МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Институтот за човекови права, во периодот од април до октомври 2017 година, спроведе истражување
за децата Роми повратници од западноевропските земји во десет општини на територијата на
Република Македонија и тоа: општините Штип, Кичево, Велес и седум општини на територија на град
Скопје – Шуто Оризари, Чаир, Ѓорче Петров, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош и Аеродром. Општините
беа избрани во консултација со релевантни владини институции како и некои невладини организации
кои што спроведуваат проекти од оваа област, при што се водеше особено внимание да не дојде до
преклопување на општините со кои работат останатите институции или организации. Исто така, се
водеше сметка истражувањето да опфати што поголем број на Роми.
Целта на ова истражување е да ја анализира состојбата на децата Роми повратници од
западноевропските земји, првично во овие десет општини, да утврди со кои проблеми се соочуваат
ромските деца по нивното враќање од западноевропските земји во основните училишта.
Во текот на истражувањето, Институтот за човекови права се раководеше од податоците
добиени преку испратените Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер8 до
десет општини, 80 основни училишта, Министерството за образование и наука, Бирото за развој
на образование, како и од спроведените интервјуа со директорите, педагозите, психолозите и
наставниците од училиштата, локални невладини организации како и претставници на релевантни
државни институции, фокус групи со Роми повратници од западноевропските земји и теренско
анкетирање.
Преку слободен пристап до информации од јавен карактер Институтот за човекови права
достави барања до сите 80 основни училишта на територијата на десетте општини. Добиени се
одговори од 77 училишта.
Прашањата кои што беа опфатени во барањата за слободен пристап до информации од јавен
карактер испратени до училиштата опфатени во ова истражување беа во насока да се утврди:
•

вкупниот број на ученици кои се заминати во земјите на ЕУ од 2010-2017 година и колку од
нив се ученици Роми;

•

колку барања за реинтеграција на ученици се поднесени и колку се одобрени во периодот
од 2010-2017 година и колку од барањата се од ученици Роми;

•

кои документи се потребни за повторен упис на учениците по нивно враќање од странство,

•

колку од вкупниот број на реинтегрирани ученици се вратени во истото одделение кое биле
пред заминување во странство;

•

дали имало случаи на определување на соодветното одделение по пат на тестирање и
колку од вкупниот број на повратници Роми продолжиле во повисоко одделение по пат на
тестирање;

•

дали се соочуваат со некакви проблеми при повторната реинтеграција на учениците Роми
кои што се вратиле од странство при нивниот повторен упис;

•

според статиситиките на училиштето, каков е успехот на учениците Роми по нивното враќање
во Македонија и повторното интегрирање во образовниот систем и каков е нивниот успех
во споредба со успехот што го имале пред нивното заминување во странство;

•

дали училиштата водат евиденција колку од учениците по нивното враќање од некоја од
западноевропските земји не го продолжиле своето образование во Република Македонија
и не посетуваат настава;
Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер беа испратени и до општинските

8
Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010,
42/2014, 148/2015 и 55/2016). .
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просветни инспектори на десете општини со цел да ни достават вкупен број на ученици кои што по
нивното враќање од некоја од западноевропските земји не го продолжиле своето образование во
Република Македонија и не посетуваат настава.
Барања за слободен пристап до информаци беа испратени и до Министерството за
образование и наука, до Бирото за развој на образованието, како и до Секторот за основно и средно
образование - Одделение за нострификација и еквиваленција на свидетелства и дипломи стекнати
во странство, за вкупен број на поднесени барања за нострифицирање на свидетелства/дипломи од
државјани на РМ за основно образование од 2010-2017 година. Од Бирото за развој на образованието,
исто така, беше побарана информација во однос на тоа дали има изготвено програма за наставата
на децата на државјаните на Република Македонија кои престојувале во странство и се вратиле во
Република Македонија каде што го започнуваат, односно продолжуваат основното образование
согласно со член 7 став 5 вв. став 2 од Законот за основното образование.
Фокус групите беа спроведени во скопските општини Шуто Оризари, Чаир, Гази Баба, Карпош,
Ѓорче Петров, Кисела Вода, Аеродром и во општините Штип, Велес и Кичево. Со фокус групите беше
дискутирано во однос следните прашања:
•

Што за нив претавуваат слободните граници?

•

Каков бил третманот таму каде што престојувале?

•

Дали нивните деца посетувале училиште додека биле надвор од Македонија?

•

Дали нивните деца посетуваат образование откако се вратени во Македонија?

•

Дали се соочувале со проблем при запишувањето на децата во училиште по враќањето во
Македонија?

•

Кои документи им биле побарани да ги достават до училиштата за повторен упис на нивните
деца?

•

Доколку уписот им бил одбиен, дали од училиштето им е доставен некој официјален
документ/решение за одбивање на уписот и кои се образложените причини?

•

Дали ги нострифицирале свидетелствата на нивните деца?

•

Дали процедурата за нострификација им создава потешкотии за реинтеграција на нивните
деца во училиштата во Македонија,

•

Дали побарале нивните деца да полагаат испити доколку не ги нострифицирале
свидетелствата?

•

Каков е успехот на нивните деца по нивната повторна интеграција во училиштето во
Македонија во споредба со нивниот успех во странство и нивниот успех пред напуштањето
на државата?

•

Дали би поднеле тужба, доколку имате платен адвокат за непродолжување на обраозованието
на вашето дете.

Беше спроведено теренско анкетирање во сите 10 општини. Анкетирани беа фамилии
на повратници Роми кои имаале проблеми при повторната реинтеграција на нивните деца во
образовниот систем. Прашањата на кои тие требаше да одговорат се следните:
•

Дали имате побарано азил во некоја од западноевропските држави, доколку да, која е
причината за вашата одлука за заминување?

•

Дали имавте деца на училишна возраст пред да заминeте во западноевропските држави?

•

Дали вашите деца посетуваа училиште додека бевте во земјите на ЕУ?

•

Дали вашите деца добија свидетелство/диполома/потврда за завршено одделние во
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државата каде што престојувавте?
•

Откако сте вратени, дали вашите деца продолжиjа со образование, доколку не, која е
причината за непродолжување на образованието, доколку да, дали се соочивте со одредени
проблеми при запишување на вашето дете во училиште по враќањето во Македонија,
доколку да, дали се соочивте со одредени проблеми при запишување на вашето дете во
училиште по враќањето во Македонија?

•

Како напредува детето во училиште и какви му се оценките во споредба со тие во странство и
во споредба со тие што ученикот ги имал пред заминувањето во странство, како е прифатен
од наставниците и од соучениците?

•

Дали се соочувате со одредени проблеми?

•

Дали би поднеле тужба, доколку имате платен адвокат за непродолжување во обраозвание
на вашето дете?

Интервјуата беа спроведени со: директорите, педагозите, психолозите и наставниците од училиштата.
Прашањата на кои тие требаше да одговорат се следните:
•

Кој е вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји и странство во вашето
училиште од 2010?

•

Како се справивте со нередовноста на учениците кои беа заминати во западноевропските
земји и странство?

•

Дали ги прифативте учениците кога се вратија од западноевропските земји и странство?

•

Што преземате доколку ученикот нема нострифицирано свидетелство/диплома?

•

Знаете ли колку ученици не го продолжија образованието откако се вратија од
западноевропските земји и странство?

•

Дали водите евиденција колку деца не го завршија своето образование по нивното враќање
од западноевропските земји и странство?

•

Како се вклоповаат децата по нивно враќање од западноевропските земји и странство во
образованието?

•

Дали им се дава можност на учениците кои што се повозрасни да полагаат испити за да се
одреди кои оделенија треба да посетуваат?

•

Што преземате за вклопување на децата во образованието?

•

Како мислите да се реши овој проблем?

Беа спроведени интервјуа и со локални невладини организации (НВО Романо Нево Друмо –
Велес, Здружение на мултиетничко општество за човекови права – Штип, НВО Преродба – Кичево,
НВО Амбрела – Шуто Оризари, Скопје, СОС Детско село – Шуто Оризари, Скопје, НВО Сумнал – Чаир,
Скопје, НВО Дендо Вас – Ѓорче Петров).
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•

Дали се обратија за помош повратниците од западноевропските држави?

•

За што ви се обраќаат најчесто?

•

Дали се с оочувале со некаков проблем откако се вратени?

•

Дали бараат учениците поголема подршка за учење?

•

Дали им се дава да полагаат испити во училиште за да преминат во повискоките класови?

•

Дали повратницитене го продолжија своето образование и кои се причините?

•

Вие им помагате при подготвувањето на испитите?

•

Како мислите да се реши овој проблем?

ЗАКОНСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
Еден од главните канали за успешна реинтеграција на фамилиите повратници е образованието на
нивните деца. Правото на образование се смета за едно од најважните човекови права и е покриено
во меѓународното и домашното право во Република Македонија.
Универзалното право на образование е најпрво загарантирано во Универзалната декларација
за човекови права од 1948. Првиот меѓународен документ на полето на образованието следел во
1962 год. кога УНЕСКО Конвенцијата против дискриминација во образованието ги осудила сите
форми на дискриминација и повикала на еднаквост во можностите и третманот во образованието.9
Меѓународниот пакт за елиминација на сите форми на расна дискриминација го гарантира правото
на едукација и тренинг на секого без оглед на неговата раса, боја на кожа, национално или етничко
потекло. Светската заедница ја зајакнала својата посветеност на образованието понатаму и во
Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (Член 13) и ги обврзала земјитечленки да обезбедат бесплатно основно образование.10 Конвенцијата за елиминација на сите форми
на дискриминација против жената (1981), исто така, бара од државите членки да ги преземат сите
мерки за да ја елиминираат дискриминацијата против жената на полето на образование (Член 10). Во
1989 година, Конвенцијата за правата на детето ја реафирмираше обврската на државите да обезбедат
бесплатно основно образование (член 28), како и даде насоки за тоа (член 29).11 Република Македонија
е потписничка на сите овие меѓународни конвенции. Исто така е страна на Меѓународниот пакт за
граѓански и политички права (1976) кој што бара еднаквост на сите лица без дискриминација во сите
области, вклучувајќи го и образованието.
Кога станува збор за регионалните инструменти за човекови права, Македонија е членка на
Европската конвенција за човекови права, вклучително и протокол 12. Имено, член 2 од првиот
Протокол од Конвенцијата го гарантира правото на секое лице на образование. Конвенцијата, исто
така, ја гарантира забраната за дискриминација во член 14 и Протокол 12.
Кога зборуваме за реинтеграција на повратници, Македонија е должна да ги почитува сите
горенаведени инструменти за заштита на човековите права. Европската комисија направи Рамка за
национална интеграциска стратегија за Ромите до 2020 година, која треба да ги опфати сите држави
членки, кои треба сериозно да ја сфатат и земат предвид. Ова се однесува како на земјите членки на
Унијата, така и на земјите кандидати. Во областа на образованието, земјите треба да им обезбедат на
сите ромски деца да завршат најмалку основно училиште.
Во Република Македонија, креирањето на политиката во доменот на образованието е во
надлежност на Министерството за образование и наука на Република Македонија и Бирото за развој
на образованието со својство на правно лице. Образовните услуги се пружаат во рамките на 1052
основни училишта (редовни, училишта за ученици со специјални потреби и училишта за возрасни).
Основната законска регулатива во областа на основното образование во Република
Македонија ја сочинува Законот за основно образование.12 Согласно член 2 на Законот за основното
образование, секое дете има право на основно образование. 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. Законот, исто така, предвидува дека на децата на граѓаните на Република Македонија
кои престојувале во странство и се вратиле во Република Македонија каде што го започнуваат,
односно продолжуваат основното образование, основните училишта се должни да им помогнат
во изучувањето на мајчиниот јазик заради успешно вклучување во воспитно-образовниот процес
9

Convention against Discrimination in Education 1960, Paris, 14 December 1960, стапена во сила: 22 May 1962.

10
Понатамошна елаборација на овие одредби билa даденa во General Comment 11 (1999): Plans of Action for Primary Education (Article 14 of the ICESCR),
and General Comment 13 (1999): The Right to Education (Article 13 of the ICESCR).
11
Членот 30 од Конвенцијата за правата на детето наведува дека: „Во оние држави во кои постојат етнички, верски, јазични малцинства или лица од
домородно потекло на детето кое припаѓа на таквите мал- цинства или е домородец нема да му се скрати правото, во заедницата со другите членови на неговата/
нејзината група, да ја ужива неговата/ нејзината сопствена култура,... или, пак, да го користи неговиот/нејзи- ниот сопствен јазик“.
12
Закон за основното образование(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011,
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017).
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преку организирање индивидуална и групна дополнителна настава за совладување на мајчиниот
јазик и за надоместување на знаењето од одредени наставни предмети.13 Овој вид настава, во
траење до најмногу една година, се изведува според програма што ја изготвува Бирото за развој
на образованието. И кога децата учат на мајчин јазик различен од македонскиот, задолжително го
изучуваат и македонскиот јазик, што е исто така важно ако се земе предвид дека голем дел од децата
на повратниците не го зборуваат ниту македонскиот јазик. Во соработка со МОН, секаде каде што
има потреба, ќе се обезбеди дополнителна настава за усвојување на јазичните вештини за децата
повратници. Со измените на наставниот план за основно образование воведени се и изборни
предмети: јазик и култура на Власи, Роми, Бошњаци, Турци, албански јазик за учениците на кои
албанскиот јазик не им е мајчин јазик, класична култура во европската цивилизација и вештини на
живеење, со кои дополнително се задоволуваат потребите на учениците за изучување на јазиците.14
Од друга страна, со оглед дека многу често овие деца се соочуваат и со проблемот на
дискриминација во образовниот процес, важно е да се напомене дека во националното право
постојат повеќе механизми за заштита од оваа појава. Во случаи на дискриминација, засегнатото
лице може да се обрати до Комисијата за заштита од дискриминација, Народниот правобранител,
основните судови, Управниот суд и Уставниот суд15.
Националната стратегија за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015
претставува стратешки документ како основа за реализацијата на голем дел од активностите на
Министерството за образование и наука. Главните смерници во развојот на образовната политика
во Република Македонија се насочени кон: поширока достапност и опфат со образовните услуги во
сите степени на образование за сите граѓани на Република Македонија, особено ранливите групи
население; промоција на неформалното континуирано образование и образованието на возрасните;
унапредување на квалитетот на образованието преку зајакнување на ИКТ и ресурсите за физичко
воспитание; поддршка на учениците и семејствата воопшто, а особено ранливите групи, заради
нивно задржување во системот на образование. Во јуни 2014 година е донесена посебна стратегија
за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020. Еден од проблемите детектирани во оваа стратегија,
а кои што се однесуваат на основното образование е и проблемот со високата стапка на ученици
Роми кои се под висок ризик да го прекинат и/или да го напуштат образованието заради привремени
внатрешни и/или надворешни миграции (преселба заради сезонска работа, случаи на лажно
азиланство) или заради рани бракови.16
Обезбедувањето пристап до образовните можности во Република Македонија е многу важен
елемент за реинтеграција на повратниците, како за децата, така и за возрасните. Согласно Програмата
која што беше спомната погоре, во реализацијата на ова не се очекуваат поголеми законски пречки,
особено ако се земе предвид фактот дека согласно законските одредби образованието во јавните
основни и средни училишта е бесплатно, а секој има право на образование во рамките на кое не е
дозволена дискриминација по било кој основ.
Согласно програмата при приемот и регистрацијата на повратниците и членовите на нивните
семејства во Центрите за реинтеграција, преку пополнување на прашалникот ќе се добијат податоци
и за нивниот образовен статус. Овие податоци како составен елемент на дата базата ќе бидат од
особена корист за осознавање на образовниот профил на повратниците. На повратниците ќе им бидат
доставени информации за постоечките образовни можности во Република Македонија и начинот
на кој можат да остварат пристап до нив. Информирање и упатување во однос на признавање на
квалификациите стекнати во странство ќе им бидат обезбедени и на оние повратници чиј образовен
процес бил прекинат поради враќањето во Република Македонија и на оние кои го завршиле своето
13

Член 7 став 2 од Законот за основното образование, op.cit.

14
Информација доставена од Министерство за образование и наука, август, 2009. ;http://www.migrantservicecentres.org/userfile/PROGRAMA%20ZA%20
POMOS%20I%20PODDRSKA%20PRI%20REINTEGRACIJA%20NA%20POVRATNICI%20VO%20REPUBLIKA%20MAKEDONIJA%20SOGLASNO%20REA.pdf) стр.
19. пристапено јуни 2017
15
Види повеќе околу механизмите за дискриминација во Анализата на Македонското здружение на млади правници за механизмите за спречување
и заштита од дискриминација на следниот линк: http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/2012-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B
7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1
%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D
0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%9C-1.pdf
16
Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020, Министерство за труд и социјална политика во соработка со националниот координатор
на декадата и стратегијата за роми, јуни 2014.
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формално образование во странство.
Програмата предвидува за малолетните повратници до 18 годишна возраст да им се
обезбеди: интегрирање во системот на воспитание и образование соодветно на возраста, физичката
и интелектуалната способност и претходно стекнатото образование.
И покрај сите овие работи кои што се наведени во Програмата, во пракса сè уште постојат
голем број на проблеми со кои што се соочуваат децата при нивните обиди за реинтеграција во
образованието. Многу од предвидените работи во Програмата сè уште се само „мртво слово на
хартија“. Токму ова истражување има за цел да ги детектира ваквите проблеми во пракса преку
истражување на терен, кое што ќе има за крајна цел изнаоѓање соодветни решенија.
Оттука, а и врз основа на она што е погоре спомнато, јасно е дека не постојат некои поголеми
пречки во однос на законската и правната рамка. Она што е потребно е преземање на соодветни мерки
во пракса со цел успешна реинтеграција на децата Роми повратници во основното образование.
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ОДГОВОР НА БАРАЊА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ОД ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ПО ОПШТИНИ

Општина Велес
Во Општина Велес, постојат вкупно десет основни училишта, и тоа: ОУ„Св. Кирил и Методиј“, ОУ„Јордан
Хаџи Константинов - Џинот“, ОУ„Тодор Јанев“, ОУ„С.Б. Буридан“, ОУ„Благој Кирков“, ОУ„Блаже Конески“,
ОУ„Васил Главинов“, ОУ„Рајко Жинзифов“, ОУ„Петар Поп Арсов“ и ОУ„Даме Груев“.
Од десете училишта во Општина Велес, во три училишта има ученци Роми, и тоа во ОУ„Јордан Хаџи
Константинов - Џинот“, ОУ„Благој Кирков“ и ОУ„Даме Груев“. Од истражувањето констатирано е дека
со проблемот заминување во западноевропските држави не се соочуваат само трите училишта каде
што има најмногу ученици Роми, туку и останатите основни училишта каде што има ученици кои не
се Роми, како што се: ОУ„Васил Главинов“, ОУ„Св. Кирил и Методиј“ и ОУ„Блаже Конески“.

ОУ„Благој Кирков“
Во ОУ„Благој Кирков“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 58, од кои 56 се Роми. Бројките по учебни години се прикажани во
следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

4

6

11

9

15

7

6

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

4

6

11

9

15

7

4

Од табелата може да се види дека од година во година бројот варира во однос на заминувањето на
учениците во западноевропските земји како резултат на појава на бранови на заминување од ова
училиште во учебната 2012/2013 (кога училиштето го напуштиле 11 ученици) и во учебната 2014/2015
(кога училиштето го напуштиле 15 ученици).
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

3

4

9

6

10

4

1

*Со оглед на тоа дека во ова училиште сите заминати ученици во западноевропските земји
се Роми и барањата за реинтеграција се поднесени само од ученици Роми.
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Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебните 2012/2013,
и тоа вкупно 9 и 2014/2015 - вкупно 10, истите учебни години кога има и најголем број на заминати во
западноевропските земји.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
37. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, 19 ученици се вратени во истото оделние каде
што биле пред да заминат во западноевропските земји, а додека пак 18 го продолжиле нивното
образование во повисоките одделенија. Од тие 18 ученици на 5 им било одредено оделение по пат
на тестирање.
Од ова училште бевме известени дека учениците најчесто доаѓаат со преводница од училиштето каде
што посетувале настава во странство, а има и ученици кои не посетувале настава, а престојувале 3
месеци во западноевропските земји и повторно се вратени во државата.
Од добиените податоци во ова училиште, учениците кои немаат посетувано настава во
западноевропските земји, по нивното враќање заостануваат во воспитно образовниот процес
во споредба со редовните ученици. Постои и разлика во успехот на учениците пред и по нивното
враќање во образованието и нивниот успех е намален.
Од училиштето водат евиденција колку ученици немаат завршено основно образозвание. Бројот на
ученици кои не го завршиле образованието е 9, додека неоценети ученици се 140.
На следната табела може да се види по години колкав е бројот ученици кои не го завршиле
образованието.
Учебна година

Ученици кои не го завршиле основното
образование (неоценети)

Ученици кои не завршиле деветто
одделение

2010/2011

17

1

2011/2012

21

3

2012/2013

18

2

2013/2014

31

/

2014/2015

28

/

2015/2016

9

/

2016/2017

16

3

Вкупно

140

9

Од училиштето немаат евиденција колкав е бројот на деца кои се вратени од западноевропските
земји од причини што тие што се заминати не се задржуваат повеќе од шест месеци и учениците
полагаат одделенски испит. Учениците кои се неоценети се ученици кои се заминати и не се вратени
подолг период.

ОУ„Јордан Хаџи Константинов - Џинот“
Во ОУ„Јордан Хаџи Константинов - Џинот“, вкупниот број на заминати ученици во западноевропските
земји од учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 3 и сите се заминати во учебната 2016/2017
година. 1 ученик е од ромска етничка заедница. Од досега заминатите ученици немаат добено
барање за реинтеграција.
Од училиштето водат евиденција колку од вкупниот број на ученици во училиштето го немаат
завршено основното образование.
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Во учебните години од 2010/2011 до 2015/2016 немаат отпишани ученици. А, во учебната 2016/2017
година вкупно 3 ученици се заминати во западноевропските земји.

ОУ„Даме Груев“
Во ОУ„Даме Груев“ вкупниот број на заминати ученици во западно-европските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 12, од кои 2 се од ромската етничка заедница, а останатите се од
останатите етнички заедници. Бројките по учебни години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати во
западноевропските
земји

/

1

2

4

3

/

2

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

/

2

/

/

/

/

Од 2010/2011 до 2015/2016 училиштето нема добиено барање за реинтерграција на ученици кои беа
заминати во западноевропските земји. Во 2016/2017 има добиено едно барање за реинтеграција
и истото е прифатено. Досега училиштето нема определено одделение преку тестирање и немаат
ученици кои се вратиле во истото оделние каде што биле пред да заминат во западноевропските
земји.
Докумети кои се потребни за повторен упис во училиштето се барање од родител/старател, документ
преведен на македонски јазик од овластен преведувач за завршено образование во странство.
Училиштето не води евиденција колку од вкупниот број на ученици го немаат завршено
основното одделение исто таканемаат евиденција колку од вкупниот број заминати ученици во
западноевропските земји го немаат завршено основното образование.

ОУ„Св. Кирил и Методиј“
Во ОУ„Св. Кирил и Методиј“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 18 и ниеден не припаѓа на ромска заедница.
Од добиените податоци произлегува дека од учебната 2010/2011 до 2016/2017 има поднесено 1
барање за реинтеграција. Истото е прифатено и ученикот е вратен во истото одделение каде што
бил пред да замине, затоа што бил само два месеци отсутен од училиштето. Притоа била формирана
комисија за испитување на ученикот по наставните предмети и ученикот продолжил да го посетува
истото одделение.
Документите кои се потребни во ова училиште за повторен упис се различни во зависност од должината
на нивниот престој надвор од државата. Доколу е подолг период, потребна е нострификација на
сведителства или превод на други документи.

ОУ„Васил Главинов“
Во ОУ„Васил Главинов“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 22 и ниеден не припаѓа на ромската етничка заедница.
Немаат добиено ниту едно барање за реинтеграција.
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Документи кои се потребни за повторен упис се: извод од матична книга на родени и свидетелство за
завршено одделение од државата од која доаѓа и да се нострифицирани од МОН.
Од училиштето водат евиденција за сите ученици од прво одделение и утврдено е дека сите ученици
го завршуваат своето основно образование.
Од учебната 2010/2011 до 2016/2017 година немаат евидентирано ученици кои по нивното враќање
од странство не го продолжиле своето образование.

ОУ„Стојан Бурчевски Буридан“
Во ОУ„Стојан Бурчевски Буридан“ вкупниот број на заминати ученици во западно-европските земји
од учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 3 и ниеден не припаѓа на ромската етничка заедница.
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 може да се сумираат во следната табела:

Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

/

/

/

1

2

/

/

Од табелата може да заклучи дека тие ученици што се заминати, се вратени и реинтегрирани во
училиштето.
Училиштето редовно води евиденција колку од учениците не го завршиле образованието и воедно,
нема ученици кои не го завршииле основното образование.

ОУ„Рајко Жинзифов“
Во ОУ„Рајко Жинзифов“ вкупниот број на заминати ученици во западно-европските земји од учебната
2010/2011 до 2015/2016 изнесува 14 и ниеден не е од ромската етничка заедница.
Имаат добиено 2 барања за реинтеграција кои биле прифатени во учебната 2016/2017 година.
Нема ученци кои се вратени во истото одделение и немало тестирање на ученици за да се одреди
соодветно одделение на учениците.

Докумети кои се потребни за повторен упис се свидетелство за завршено образование во странство
за две последователни учебни години преведени на македонски јазик, заверени на нотар и
нострифицирани во МОН и извод од матична книга на родени.
Од училиштето констатираат дека нема разлика во успехот на учениците и дека не се соочуваат со
проблем при реинтеграција.

ОУ„Блаже Конески“
Во ОУ„Блаже Конески“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 51 и ниту еден не е од ромската етничка заедница.
Барања за реинтеграција имаат поднесено 3 ученици во учебната 2015/2016 година. Овие ученици
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имаа поднесено барање за отсуство поради лекување и беа вратени и запишани во наредо одделение.

•

Сите училишта во Велес немаат утврдено јасни критериуми за тоа што точно се бара како документација за
повторен упис на учениците;

•

Некои од училиштата водат, а некои не водат евиденција за бројот на заминати и вратени ученици кои не го
продолжиле своето образование по нивното враќање во РМ;

•

Учениците се враќаат во исто одделение каде што биле пред да заминат;

Општина Кичево
Во Општина Кичево, постојат вкупно девет основни училишта и тоа: ОУ„Кузман Јосифоски - Питу“,
ОУ„Д-р Владимир Полежиноски“, ОУ„Милто Гура“, ОУ„Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“, ОУ„Санде Штерјоски“,
ОУ„Наим Фрашери“, ОУ„Реџо Рушит Зајази“, ОУ„Фаик Коница“, ОУ„Христо Узунов“. Одговори на
барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер испратиле осум училишта.
Од осумте училишта во Општина Кичево кои одогвориле само во училиштето ОУ„Санде Штерјоски“
има ученици Роми. Но, со проблемот заминување во западноевропските држави не се соочува само
тоа училиште. Останатите три основни училишта кои се соочуваат со истиот проблем се ОУ„Кузман
Јосифоски - Питу“, ОУ„Д-р Владимир Полежиноски“, и ОУ„Милто Гура“.

ОУ„Санде Штерјоски“
Во ОУ„Санде Штерјоски“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 75 ученици од македонска, албанска и ромска етничка припадност.
Бројот на ученици Роми изнесува 34. Бројките по учебни години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број на заминати
ученици во западноевропските
земји

19

15

4

6

14

17

Вкупен број на заминати
ученици Роми

10

9

/

/

8

7

Од табелата може да се види дека од година во година има варијација во однос на заминувањето
на учениците во западноевропските земји како резултат на појава на бран на заминување од ова
училиште во учебната 2010/2011 (кога училиштето го напуштиле 19 ученици), учебната 2011/2012
(кога училиштето го напуштиле 15 ученици), учебната 2014/2015 (кога училиштето го напуштиле 14
ученици) и во учебната 2015/2016 (кога училиштето го напуштиле 17 ученици). Нема податоци за
учебната 2016/2017 колку ученици се заминати во западноевропските земји.
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2015/2016 прикажани во следната табела:

16

Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број на барања за
реинтеграција

11

8

1

2

4

3

Вкупен број на барања за
реинтеграција на ученици
Роми

4

2

/

/

1

1

Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебните 2010/2011,
и тоа вкупно 11 и 2011/2012 - вкупно 8, истите учебни години кога има и најголем број на заминати во
западноевропските земји.
Вкупниот број на поденсени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
29. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици 8 се ученици Роми.
Според податоците добиени од ова училиште, учениците Албанци најчесто доаѓаат со
нострифицирани сведителства и одат во наредно одделение, додека учениците Роми се без
нострифицирани документи и се враќаат во истите одделенија. Мал е бројот на ученици Роми кои
имаат нострифицирани сведителства.
Од училиштето водат евиденција колку ученици немаат завршено основно образование и тоа во
учебната 2010/2011 19 ученици заминале во западноевропските земји, од нив 10 ученици се Роми,
а од нив не продолжиле со образованието 4 ученици и во учебната 2014/2015 вкупниот број на
заминати ученици во западноевропските земји е 14, од кои 8 ученици се Роми, притоа, од нив само
3 ученици не го завршиле основното образование. Во ова училиште вкупно 7 ученици Роми не го
завршија своето основно образование. Од училиштето истакнаа дека сите ученици кои се враќаат во
РМ ги прифаќаат, освен кога родителите ќе донесат одлука да не ги пријават децата дека се вратени
и испратените покани до родителите за повторно запишување на учениците во училиште се враќаат
во училиштето како да се преселни.

ОУ„Д-р Владимир Полежиноски“
Во ОУ„Д-р Владимир Полежиноски“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји
од учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 12 и ниту еден не е од ромската етничка заедница.
Во ова училиште има поднесено 1 барање за реинтеграција, и тоа во учебната 2015/2016 и истото е
прифатено. Училиштето нема пракса на определување на одделение преку тестирање.
Докумети кои се потребни за повторен упис се: нострифицирано свидетелство за завршено
одделение и извод од книга на родените.

ОУ„Милто Гура“
Во ОУ„Милто Гура“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 12 и ниту еден не е од ромската етничка заедница. Вкупниот број
на поднесени барања за реинтеграција во ова училиште изнесува 5.
Докумети кои се потребни за повторен упис во училиштето потребно е решение од МОН за
нострификација на сведителства и документ за завршено последно одделение.

ОУ„Кузман Јосифоски - Питу“
Во ОУ„Кузман Јосифоски - Питу“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 11 и ниту еден не е од ромската етничка заедница. Во ова
училиште има поднесено само 1 барање за реинтеграција и тоа во учебната 2013/2014 и истото било
прифатено и ученикот е вратен во исто одделение каде што бил пред да замине.
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Од училиштето не спроведуваат тестирање со кое би се одредило одделение на ученикот.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се свидетелство за завршено одделение
со решение издадено од МОН за нострификација и еквиваленција.

ОУ„Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“
Во ОУ„Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји
од учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 24 и ниту еден не е од ромската етничка заедница.
Училиштето нема барања за реинтеграција, а и немаат пракса на спроведување на тестирања со кои
би се одредило одделение на ученикот.
•

Училиштата во Кичево не спроведуваат тестирање на учениците со цел одредување на соодветно одделение на
ученикот;

•

Дел од училиштата водат евиденција колку од учениците кои што се заминати и вратени немаат завршено
основно образование;

•

Учениците се враќаат во исто одделение каде што биле пред да заминат.

Општина Штип
Во Општина Штип, постојат вкупно пет основни училишта и тоа: ОУ„Ванчо Прке“, ОУ„Гоце Делчев“,
ОУ„Димитар Влахов“, ОУ„Тошо Арсов“ и ОУ„Славејко Арсов“.
Од пет училишта во Општина Штип во четри училишта има ученици Роми, и тоа во ОУ„Гоце
Делчев“, ОУ„Димитар Влахов“, ОУ„Тошо Арсов“ и ОУ„Ванчо Прке“, Со проблемот на заминување во
западноевропските држави се соочуваат сите пет основни училишта.

ОУ„Гоце Делчев“
Во ОУ„Гоце Делчев“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 73, од кои 63 ученици се од ромска етничка заедница. Бројките по
учебни години се прикажани во следната табела.

Учебна година
Вкупен број на
заминати во
западноевропските
земји
Вкупен број на
заминати ученици
Роми

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

7

23

15

18

8

2

6

19

13

18

7

/

Од табелата може да се види дека од година во година има варијации во однос на заминувањето на
учениците во западноевропските земји како резултат на појава на бранови на заминување од ова
училиште во учебната 2011/2012 (кога училиштето го напуштиле 23 ученици), учебната 2012/2013
(кога училиштето го напуштиле 15 ученици) и учебната 2013/2014 (кога училиштето го напуштиле 18
ученици).
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Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

1

2

3

/

/

/

/

Вкупен број
на барања за
1
2
3
/
/
/
/
реинтеграција од
ученици Роми
Од табелата произлегува дека во ова училиште има поднесено вкупно 6 барања за реинтеграција и
сите се однесуваат на ученици Роми. Сите овие барања за реинтеграција се прифатени.
Во ова училиште одговориле дека во зависност од решението на МОН зависи во кое одделение
ќе биде ученикот. Со тестови не се одредува одделението од причини што со закон не се дава таа
можност. При повторен упис на учениците нема проблем за нивна реинтеграција во училиштето и,
исто така, нема значителни промени во однос на успехот по нивното враќање.
Докумети кои се потребни за повторен упис во училиштето се решение за нострификација од МОН и
копија од извод за матична книга на родени.
Од училиштето не водат посебна евиденција освен во годишните извештаи за секоја година каде што
се констатираат статиситичките податоци за бројот на ученици и успех на учениците. Педагошката
служба и одделенските наставници водат евиденција колку од вкупниот број на ученици не го
завршиле образованието.
Бројот на ученици кои не го завршија своето образование по нивното враќање од западноевропските
земји вкупно е 88. На следната табела има подетален приказ на вкупниот број на ученици кои не го
завршија основното образование по години.
Учебна година

Вкупен број кои не го завршиле своето образование по нивно
враќање од западноевропските земји

2010/2011

6

2011/2012

21

2012/2013

12

2013/2014

18

2014/2015

8

2015/2016

2

2016/2015

21

ОУ„Димитар Влахов“
Во ОУ„Димитар Влахов“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 88, а 42 се ученици Роми. Бројките по учебни години се прикажани
во следната табела.
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати во
западноевропските
земји

7

11

14

16

13

12

15
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Вкупен број на
заминати ученици
Роми

1

3

8

10

6

9

5

Од табелата може да се види дека најголем број на заминати ученици има во учебната 2013/2014
(кога училиштето го напуштиле 16 ученици).
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела.
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

5
Вкупен број
на барања за
реинтеграција

5

/

/

/

2014/2015

2015/2016

2016/2017

3

3

8

/

3

5

Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебната 2016/2017,
и тоа вкупно 8.
Сите 19 барања за реинтеграција биле прифатени во ова училиште. Од реинтегрираните ученици 5
се вратени во исто одделение кај што биле пред да заминат. Во ова училиште е констатирано дека
учениците Роми не го продолжиле образованието во западноевропските земји, а се враќаат во текот
на учебната година, во второто полугодие или на крајот на учебната и поради тоа имаат потешкотии
во наставата.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се извод на матична книга на родени и
свидетелство за завршено последно одделение надвор од РМ, нострифицирано во МОН.
Нема големи промени во успехот на учениците пред и по заминаување во западноевропските земји.
Од западноевропските земји во последната учебна година се имаат вратено 3 ученици, од нив 2се
Роми. Сите 3 ученика го продолжиле своето образование.

ОУ„Ванчо Прке“
Во ОУ„Ванчо Прке“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 61, од нив 13 се Роми. Бројките по учебни години се прикажани во
следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

8

3

5

10

14

12

9

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

2

2

/

3

4

1

1

Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела:
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Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

/

/

1

5

2

1

1

/

3

1

/

/

Вкупен број
на барања за
реинтеграција
на ученици
Роми

Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебната 2013/2014,
и тоа вкупно 5.
Во училиштето биле поднесени вкупно 10 барања за реинтеграција и сите биле прифатени. При
запишување на ученикот, неговата распределба во кое одделение ќе оди, зависи од решението
од МОН. Според Законот за основно образование не се предвидува тестирање за да се определи
одделение на повратниците и запишувањето во соодветно одделение се одвива според решението од
МОН за нострификација. При повторна реинтеграција немаат проблем со повторно презапишување.
Докумети кои се потребни за повторен упис во училиштето се: решение за нострификација од МОН
и копија од матичната книга на родени.
Нема некои значителни разлики во успехот на учениците пред и по нивното враќање во обраозованиот
систем и нивната реинтеграција.
Од училиштето не водат посебна евиденција освен во годишните извештаи за секоја година каде што
се констатираат статистичките податоци за бројот на ученици и успехот на учениците. Педагошката
служба и одделенските наставници водат евиденција колку од вкупниот број не го завршиле
образованието.
Од училиштето нема одговор за бројот на ученици кои не го завршиле своето образование по
нивното враќање од западноевропските земји.

ОУ„Тошо Арсов“
Во ОУ„Тошо Арсов“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 17, од нив 3 се Роми. Бројките по учебни години се прикажани во
следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

1

1

4

3

2

3

3

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

/

1

2

/

/

/

Во ова училиште имаат добиено 2 барања за реинтеграција на ученици во учебната 2016/2017 година.
Сите се прифатени и ниту еден ученик не е вратен во исто одделение во кое бил пред да замине во
западноеврпските земји. Немаат случаи на определување на одделение по пат на тестирање. Исто
така, немаат проблем при повторна реинтеграција на учениците.
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Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се: свидетелство за завршено одделение
и нострификација за завршено одделение во странство.
Нема резлика во успехот на учениците пред и по нивното враќање во образовниот систем.

ОУ„Славејко Арсов“
ОУ„Славејко Арсов“ како самостоен субјект постои од 2012 година и поради тоа податоците за
вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји се однесуваат на периодот од
учебната 2012/2013 до 2016/2017. Бројот на заминати ученици изнесува 29 и ниту еден не е од
ромската етничка заедница.
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2012/2013 до 2016/2017 може се сумираат во следната табела:
Учебна година

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
/
3
3
7
2
реинтеграција
Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебната 2015/2016,
и тоа вкупно 7. Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова
училиште изнесува 15 и сите се прифатени. Еден ученик бил вратен во истото одделение каде што бил
пред да замине. Нема случај каде преку тестирање се одредува одделние во кое треба ученикот да
го продолжи образованието. Немаат проблеми при реинтеграција на учениците во образованието.
Докумети кои се потребни за повторен упис во училиштето се: писмено барање за упис на ученикот
од страна на родителот, извод од матична книга на родени, нострификација или признавање на
еквиваленцијата на свидетелството стекнато во странство.
Од училиштето немаат податоци за успехот на учениците пред нивното заминување и по нивното
враќање.
Од училиштето водат евиденција за тоа колку ученици немаат завршено основно образование.
Училиштето нема податоци за вкупниот број на ученици кои не го завршиле образованието по
нивното враќање од западноевропските земји.

•

Училиштата во Штип немаат евиденција за бројот на ученици кои имаат завршено основно образование откако
ќе се вратат од западноевропските земји.

•

Учениците се враќаат во исто одделение каде што биле пред да заминат.

Град Скопје
(Опфатени општини: Шуто Оризари, Чаир, Ѓорче Петров, Гази Баба, Карпош, Кисела
Вода и Аеродром)

Општина Шуто Оризари
Во Општина Шуто Оризари, постојат вкупно две основни училишта, и тоа: ОУ„Браќа Рамиз - Хамид“ и
ОУ„26 Јули“.
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И двете училишта од општина Шуто Оризари се соочуваат со проблемите кои што произлегуваат од
реинтеграцијата на учениците кои се заминати во западноевропските земји.

ОУ„ Браќа Рамиз - Хамид “
Во ОУ„Браќа Рамиз - Хамид “ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 368 и сите се од ромска етничка заедница. Бројките по
учебни години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Вкупен број
на заминати
во западно154
77
европските
земји
Нема податоци за учебната 2010/2011 и 2011/2012 година.

2014/2015

2015/2016

2016/2017

53

58
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Од табелата може да се види дека од година во година има варијации во однос на заминувањето
на учениците во западноевропските земји како резултат на појава на бран на заминување од ова
училиште во учебната 2012/2013 (кога училиштето го напуштиле 154 ученици).
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
51
11
4
37
20
на барања за
реинтеграција
*Со оглед на тоа дека во ова училиште сите заминати ученици во западноевропските земји се Роми
и барањата за реинтеграција се поднесени само од ученици Роми.
* Нема податоци за учебните 2010/2011 и 2011/2012 година.
Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебните 2012/2013,
и тоа вкупно 51 и 2015/2016 - вкупно 37, истите учебни години кога има и најголем број на заминати
ученици во западноевропските земји.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
123, односно сите се реинтегрирани во училиштето.

Бројот на учениците кои беа вратени во истото одделение каде што учеле пред да заминат е 105.
Доколку посетувале настава во странство за која што немаат формален документ, по барање на
родителот или на одделенскиот раководител се спроведува одделенски испит за акцелерација на
ученикот.
Учебна година

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број ученици
вратени во истото
одделение пред нивно
заминување

49

11

4

32

9
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На 33 ученици преку тестови им било одредено одделението.
Учебна година

2010/2011

2011/2012

Вкупен број
ученици на кои
со тестирање
им е одредено
одделението

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2

11

4

5

11

Проблемот со повторна реинтеграција на учениците според ова училиште е тоа што тие се враќаат
во текот на учебната година, а не на почетокот на учебната година. Од училиштето се соочуваат
со проблем што родителите бараат нивните деца да бидат ставени во повисоките одделенија без
одржување на одделенски испит.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето доколку отсуствуваат една третина од
учебната година е приложување на сведителства за последната учебна година која ја завршиле, по
што им се дозволува продолжување на наставата.
Успехот на учениците во најголем број на случаи по нивното враќање од западноевропските земји е
незначително подобрен.
Од училиштето водат евиденција колку ученици го напуштиле образованието и ним им се издава
преведница за продолжување на образованието во друго училиште доколку заминуваат во
западноевропските земји.
Немаат податок колку од учениците кои се заминати во западноевропските земји се вратени во
земјава и колку од нив не го продолжиле своето образование.

ОУ„26 Јули“
Во ОУ„26 Јули“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 81, а од нив 38 се од ромската етничка заедница. Бројките по учебни
години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

29

7

8

6

6

8

17

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

8

5

4

4

1

/

16

Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела:
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Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

2

/

1

1

3

2

6

Вкупен број
на барања за
2
/
1
3
1
/
6
реинтеграција
ученици Роми
Од табелата произлегува дека се поднесени вкупно 15 барања за реинтеграција во периодот на
истражувањето (2011/2012 до 2016/2017). Од нив 13 барања се однесуваат на ученици Роми. Најголем
број на барања за реинтеграција има во учебната 2016/2017, и тоа вкупно 6.
Учениците кои се заминати во западноевропските земји најчесто се враќаат во истото одделение од
причини што се враќаат без документација за завршено одделение. Од училиштето не се соочуваат
со проблем при повторна реинтеграција на учениците во исто одделние кај што биле пред да
заминат и тоа секогаш е со согласност на родителот. Од училиштето не спроведуваат тестирања
за определување на одделение. Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се:
нострификација на свидетелство за завршено одделение во странство и извод од матична книга на
родени.

Според статистичките податоци најчесто успехот на ученииците е намален по нивното
враќање во образовниот систем.
Од училиштето водат евиденција на вкупниот број на ученици кои не го завршиле основното
образование. Немаат информации дали децата продолжуваат со образованието откако ќе
заминат во западноевропските земји.
Причините поради кои училиштето не може да следи дали сите ученици го продолжуваат
образованието откако ќе се вратат од западноевропските земји се следните: дел од учениците
кои што се на возраст до 15 години продолжуваат со образование, дел од учениците кои се
над 15 години заминуваат во училиште за возрасни, некои се преселуваат, а има и ученици
кои се запишуваат во ОУ„Браќа Рамиз - Хамид“. Од тие причини училиштето не може да следи
дали сите ученици го продолжуваат образованието откако ќе се вратат од западноевропските
земји.

•

Во општина Шуто Оризари има најголем број на ученици Роми кои се заминати во западноевропските земји.

•

Најголем дел од нив заминуваат пред крајот на учебната и се враќаат во средина на учебната година.

•

Имаат подобрен успех откако ќе бидат вратени од западноевропските земји.

•

Вo едното училиште водат евиденција колку од заминатите и вратени ученици не го продолжиле своето
образование. Додека пак, во другото училиште немаат такви податоци.

•

Учениците се враќаат во исто одделение каде што биле пред да заминат.
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Општина Чаир
Во Општина Чаир, постојат вкупно десет основни училишта, и тоа: ОУ„Васил Главинов“, ОУ„Јашар
Беј Шкупи“, ОУ„Рајко Жинзифов“,ОУ„Никола Вапцаров“, ОУ„ Конгреси Манастирит“, ОУ„Лирија“,
ОУ„Тефејуз“,ОУ„7 Марси“, и ОУ„Хасан Приштина“ и ОУ„А.С. Макаренко“ (училиште за возрасни).
Од десетте училишта од општина Чаир, одговори добивме од девет. Во три училишта има ученици
Роми. Само во едно училиште немаат појава на заминување на нивните ученици во странство, додека
сите останати училишта се соочуваат со тој проблем.

ОУ„Васил Главинов“
Во ОУ„Васил Главинов“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 71 и сите не се од ромска етничка заедница. Бројките по учебни
години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

11

8

4

22

17

9

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

11

6

4

18

16

9

Од табелата може да се види дека од година во година има раст и пад во однос на заминувањето на
учениците во западноевропските земји. Најмногу ученици заминале од ова училиште во учебната
2013/2014 (кога училиштето го напуштиле 22 ученици) и во учебната 2014/2015 (кога училиштето го
напуштиле 17 ученици).
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

3

1

/

5

3

2

Вкупен број
на барања за
реинтеграција
ученици Роми

3

1

/

5

3

2

Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
14 и сите се поднесени од ученици Роми. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, 12 ученици се
вратени во истото оделние каде што биле пред да заминат во западноевропските земји од причини
што некои воопшто не посетувале училиште додека престојувале во западноевропските земји, а на
мал дел од нив кои посетувале училиште не им е издадено свидетелство и поседуваат само потврда
дека посетувале училиште. На 2 ученика им го продолжиле нивното образование во повисоките
одделенија и тие поседуваа нострифицирано свидетелство.
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Не се спроведува тестирање преку кое би се одредило одделение во кое што треба учениците да го
продолжат образованието по нивното враќање.
Учениците кои отсуствувале едно полугодие или неколку месеци поради заминување во
западноевропските земји, кога ќе се вратат, по барање на родителите, наставничкиот совет им
одобрува полагање на класен испит за периодот кога ученикот бил отсутен. Откако ученикот ќе го
положи класниот испит, го продолжува своето образование понатаму.
Докумети кои се потребни за повторен упис во училиштето се: барање до училиштето, свидетелство
издадено од истото училиште со цел да се провери во нивната матична книга кое одделение завршил
ученикот и свидетелство нстрифицирано од МОН.
Од статистиката на училиштето за успехот на учениците пред и по нивното враќање во образованиот
систем произлегува дека нема значајни разлики во нивниот успех.
За учениците кои се заминати и вратени од западноевропските земји немаат евидентирано колку по
нивното враќање не го продолжиле своето образование.

ОУ„Јашар Беј Шкупи“
Во ОУ„Јашр Беј Шкупи“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 31, а 29 се ученици Роми. Бројките по учебни
години се прикажани во следната табела:
Учебна
година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
во западноевропските
земји

3

3

3

3

3

10

6

Вкупен број
на заминати
ученици
Роми

3

3

3

3

3

9

5

Од табелата може да се види дека заминувањето на учениците во западноевропските земји од ова
училиште e најистакнато во учебната 2016/2017 (кога училиштето го напуштиле 10 ученици).
Поднесени се 3 барања за реинтеграција на ученици и сите се од ученици Роми, од учебната 2010/2011
до 2016/2017. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, двајца ученици се вратени во истото
одделение каде што биле пред да заминат во западноевропските земји.
Нема случаи кога со тестови им било одредено одделение во кое учениците треба да ја продолжат
наставата.
Проблеми со кои се соочуваат при повторна реинтеграција се процедурите на комплетирање на
документацијата, немањето на финасиски средства за покривање на трошоците за превод и заверка
на нотар на сведителствата кои децата ги имаат од западноевропските земји.
Докумети кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: сведителство од претходната
учебна година, преведено и од нотар заверено и нострифицирано од МОН.
Нема значително отстапување во однос на успехот на учениците по нивното враќање од
западноевропските земји.
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Во однос на учениците кои не го завршиле основното образование, имаат само бројка на ученици
кои заминале во странство.
Во однос на вкупниот број на ученици кои што по нивното враќање од странство не го продолжиле
образованието, немаат информации бидејќи тие ученици при заминувањето во странство не
бараат исписница од училиштето. При нивното евентуално враќање во државата, не се обраќаат во
училиштето за да ги информираат дали продолжуваат во друго училиште или не продолжуваат.

ОУ„Рајко Жинзифов“
Во ОУ„Рајко Жинзифов“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 19, а 5 се од ромска етничка заедница. Бројките по учебни години
се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

2

2

3

4

4

4

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

/

/

3

2

/

Нема податоци за учебната 2016/2017
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017, прикажани се во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

/

1

1

2

1

2

Вкупен број
на барања за
реинтеграција
ученици Роми

/

/

/

/

/

1

Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
7, од кои 1 е од ромска етничка припадност. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, 5 ученици
се вратени во истото одделение каде што биле пред да заминат во западноевропските земји.
Не се спроведува тестирање за одредување на одделение.
Од училиштето напоменуваат дека при повторна реинтеграција на учениците се губи континуитет во
учењето бидејќи се префлаат од еден во друг образовен систем.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се: извод од матична книга на родените
и нострификација од завршено одделение.
Успехот на учениците по нивното враќање во образованието е послаб.
Од училиштето немаат информации дали сите ученици кои што се заминати и вратени од
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западноевропските земји имаат завршено основно образование.

ОУ„Конгреси Манастирит“
Во ОУ„Конгреси Манастирит“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 22 и ниту еден не е од ромската етничка заедница.
Добиени се вкупно 7 барања за реинтеграција на ученици од учебната 2010/2011 до 2016/2017.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
7.
Немаат случаи на определување на одделение по пат на тестирање.
Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: свидетелство за завршено
одделение во странство и негова нострификација од МОН
Училиштето води евиденција колку деца го завршиле основното одделение и нема ученици кои што
биле заминати во западноевропските земји и што не го продолжиле потоа образованието.

ОУ„Лирија“
Во ОУ„Лирија“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната 2010/2011
до 2016/2017 изнесува 19 и ниту еден не е од ромска етничка заедница.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на ученици од учебната 2010/2011 до 2016/2017
се 5, и тоа во учебната 2011/2012 поднесени се 2 барања и по 1 барање е поднесено во учебните
2010/2011, 2014/2015 и 2016/2017 година.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
5. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, 2 ученици се вратени во истото одделение каде
што биле пред да заминат во западноевропските земји, а ниту еден ученик не го продолжил своето
образование во повисоките одделенија со тестирање.

ОУ„Хасан Приштина“
Училиштето нема податоци за учениците кои што заминале во ЕУ. Сите ученици кои се заминати од
училиштето се префрелни во друго училиште. Во училиштето нема ученици Роми.
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 може да се сумираат во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

1

/

2

1

1

3

Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
8. Сите имале нострифицирани сведителства и немаат случаи каде што преку тестови му се одредува
одделение на ученикот.
За повторен упис во училиштето потребно е: сведителство нострифицирано од МОН.
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ОУ„Никола Вапцаров“
Во ОУ„Никола Вапцаров“ нема ученици Роми, и мал е бројот на ученици кои што се заминати во
западноевропските земји. Во почетокот на учебната 2016/2017 година (ноември) биле заминати 3
ученици во западноевропските земји и вратени се во јануари, по што полагале годишен испит по
сите предмети за материјалот од прво полугодие.

ОУ„А.С. Макаренко“
ОУ„А.С. Макаренко“ е училиште за возрасни. Во ова училиште немаат точни информации колку од
бројката на ученици што го напуштиле училиштето се заминати во западноевропските земји. Вкупниот
број на заминати ученици од учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 221 и сите припаѓаат на
ромската етничка заедница. Бројките по учебни години се прикажани во следната табела.
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Вкупен број на
ученици кои
го напуштиле
училиштето

·

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

73

49

72

27

Нема податоци за учебната 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 година.

Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за упис на учениците (меѓу кои и
барањата за реинтеграција) од учебната 2010/2011 до 2016/2017 може да се сумираат во следната
табела:
Учебна година
Вкупен број
на барања за
упис, меѓу кои
и барања за
реинтеграција

·

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

179

176

191

217

Со оглед на тоа дека во ова училиште сите заминати ученици во западноевропските
земји се Роми и барањата за реинтеграција се поднесени само од ученици Роми.

Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебните 2015/2016, и
тоа вкупно 191 и 2016/2017 - вкупно 217. Можност за повторна реинтеграција на учениците им се дава
на сите што ги имаат исполнето условите според Законот за основно образование кои се на возраст
со над 15 години старост. Исто така, учениците што биле заминати и вратени од западноевропските
земји, доколку покажат интерес за продолжување на образованието се запишуваат.
Со тестови не се одредува одделението на ученикот. Потребно е свидетелство од последната година
каде што биле вклучени во образовниот систем.
Поради проблемите кои што се јавуваат при повторната реинтеграција (проблеми со документацијата,
како и возраста поради која не можат да продолжат во редовните основни училишта) се зголемува
интересот за продолжување на наставата во ова училиште.
Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се пријава, последно свидетелство,
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извод на родени и лична карта.
Успехот им варира, но учениците покажуваат интерес за понатамошно школување.

•

Еден од главните проблеми на Ромите повратници во Општина Чаир се потешкотиите за превод и нострификација
на свидетелствата кои ги стекнале во западноевропските земји.

•

Се губи континуитет во учењето кај учениците, бидејќи се префлаат од еден во друг образовен систем.

•

Учениците се враќаат во исто одделение каде што биле пред да заминат.

Општина Гази Баба
Во Општина Гази Баба, постојат вкупно единаесет основни училишта и тоа: ОУ„Дане Крапчев“, ОУ„Наум
Наумовски Борче“, ОУ„Његош“, ОУ„Стив Наумов“, ОУ„Вера Јоциќ“, ОУ„Крсте Мисирков“, ОУ„Кирил и
Методиј“, ОУ„Крум Тошев“, ОУ„Григор Прличев“, ОУ„25 Мај“ и ОУ„ Наум Охридски“.
Од единаесетте училишта во Општина Гази Баба, во четири училишта има ученци Роми, и тоа: во
ОУ„Дане Крапчев“, ОУ„Наум Наумовски Борче“, ОУ„Његош“ и ОУ„Стив Наумов“. Со проблемот на
заминување во западноевропските држави не се соочуваат само четирите училишта кои што се
најброени со ученици Роми, останатите основни училишта кои се соочуваат со истиот проблем се:
ОУ„Крсте Мисирков“, ОУ„Кирил и Методиј“, ОУ„Крум Тошев“, ОУ„Григор Прличев“ и ОУ„25 Мај“.

ОУ„Дане Крапчев“
Во ОУ„Дане Крапчев“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 241 и голем дел се од ромска етничка заедница. Бројките по учебни
години се прикажани во следната табела:
Учебна
година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

17

18

20

31

52

57

46

Вкупен број
на заминати
ученици
Роми

16

16

15

24

41

45

35

Вкупен број
на заминати
11
1
2
5
7
11
12
ученици
Албанци
Од табелата може да се види дека од година во година има раст и пад во однос на заминувањето
на учениците во западноевропските земји како резултат на појава на бран на заминување од ова
училиште во учебната 2014/2015 (кога училиштето го напуштиле 52 ученика) и во учебната 2015/2016
(кога училиштето го напуштиле 57 ученици).
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Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 може да се сумираат во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

3

/

/

/

/

2

2

Од вкупно 7 барања за реинтеграција 5 се од ученици Роми. Основното образование е задолжително
за секое дете и сите барања за реинтеграција се прифатени. Од училиштето немаат спроведено
тестирања на ученици и одредување на одделение според тестови.
Доколку ученикот е оценет пред неговото заминување во западноевропските земји и е заминат на
крајот на годината, по неговото враќање ќе продолжи во погорно одделение, доколку ученикот
е заминат во текот на учебната година тој ученик е неоценет и по неговото враќање ќе биде исто
одделение каде што бил пред да замине.
Докумети кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: извод од матична книга на родените,
свидетелство за завршена учебна година од училиште каде што има учено и да е нострифицирано
од МОН.Од училиштето ги посочија следните проблеми со кои што се соочуваат при повторната
реинтеграција на учениците: најголем дел од учениците не го продолжуваат образованието во
соодветни образовни институции по нивнито враќање, немаат соодветна документација и нивната
календарска возраст често не одговара со одделението во кое што треба да продолжат и учениците
го забораваат македонски јазик
Во однос на успехот на учениците нема промена.
Од училиштето не водат евиденција колку од заминатите ученици во западноевропските земји се
вратени и не го продолжиле своето образование.

ОУ„Наум Наумовски Борче“
Во ОУ„Наум Наумовски Борче“ вкупниот број на заминати ученици во западно-европските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 33, од нив 26 се од ромска етничка заедница. Бројките по
учебни години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

13

2

7

/

3

5

3

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

13

2

7

/

1

3

/

Од табелата може да се види дека од година во година има раст и пад во однос на заминувањето на
учениците во западноевропските земји, заминување од ова училиште во учебната 2010/2011 (кога
училиштето го напуштиле 13 ученици).
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 може да се сумираат во следната табела:
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Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

2

/

/

/

/

3

Вкупен број
на барања за
реинтеграција
ученици Роми

2

/

/

/

/

1

Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебните 2010/2011,
и тоа вкупно 2 и 2015/2016 - вкупно 3.
Вкупниот број на поденсени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
5 и сите биле прифатени. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, сите се вратени во истото
одделение каде што биле пред да заминат во западноевропските земји.
Со одделенски испит не се одредува одделение во кое што ученикот треба да продолжи образование.
Ниту еден ученик не го продолжил образованието во повисоко одделение по полагање на испит.
Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: извод од матична книга на
родените, свидетелство за завршено образование, документ од училиштето од ЕУ и барање за
полагање на одделенски испит
При повторната реинтеграција немаат проблем учениците. Успехот е непроменет пред и по враќањето
од западноевропските земји.

ОУ„Његош“
Во ОУ„Његош“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 34, а 13 се од ромска етничка заедница. Бројките по учебни години
се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати во
западноевропските
земји

10

4

6

/

/

/

14

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

3

/

3

/

/

/

7

Од табелата може да се види дека од година во година има раст и пад во однос на заминувањето на
учениците во западноевропските земји, заминување од ова училиште во учебната 2010/2011 (кога
училиштето го напуштиле 10 ученици) и во учебната 2016/2017 (кога училиштето го напуштиле 14
ученици).
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците во учебната 2015/2016 е 2 и во
2016/2017 вкупно 6. Од 8 поднесени барања за реинтеграција 3 се од ученици Роми.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се: извод на матична книга на родените,
нострификација од МОН за завршено образование или полагање на класен испит.
Учениците кои што имале нострификација го продолжиле образованието, а исто така, и тие кои
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полагале класен испит.
При повторната реинтеграција ги имаат следните потешкотии: не се враќаат веднаш во училиштето,
туку училиштето по добиените информации дека се вратени ги повикува да се вратат, нередовно
посетуваат настава, нивната календарска возраст често не одговара со одделението во кое што
треба да продолжат да учат, учениците често го забораваат македонскиот јазик.
Учениците немаат промена во нивниот успех по враќањето од западноевропските земји.
Учениците кои заминуваат во странство ги евидентираат како неоценети ученици и за таа цел ги
запишуваат во дневник како неоправдано отсутни, се повикуваат на разговор од одделенскиот
наставник, а доаѓаат нивни роднини кои даваат изјава дека учениците се заминати во странство. Со
оваа евиденција имаат увид секоја година на учениците заминати во странство дали се вратени, а не
се вклучени во образовниот процес.

ОУ„Стив Наумов“
Во ОУ„Стив Наумов“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 10, а 8 се од ромска етничка заедница. Бројките по учебни години
се прикажани во следната табела:

Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

/

/

/

2

1

5

2

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

/

/

2

/

4

2

Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од учебната 2010/2011 до
2016/2017 е 8 и сите се Роми.
Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, 7 ученици се вратени во истото одделение каде што
биле пред да заминат во западноевропските земји.
Нема случаеви со тестови да им се одреди одделние.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се извод на матична книгана родените
и нострифицирано свидетелство од МОН.
Проблем со кој се соочуваат по нивната реинтеграција е нередовноста во наставата. Успехот на
учениците пред заминувањето и по нивното враќање е ист, односно е доволен.
Од училиштето водат евиденција за учениците кои не го завршиле основното образование. Редовно
се известуваат родителите на учениците и уредно ги покануваат за советување. Доколку родителите
не се јават на советување и доколку континуирано учениците имаат неоправдани, се пријавува кај
општинскиот просветен инспектор. Исто така, има ученици кои не посетуваат настава, но ниеден од
нив не е стигнат до IX одделение. А немаат податоци за ученици кои се заминати во западноевропските
земји и се вратени и не го имаат продолжено образованието.

ОУ„Глигор Прличев“
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Во ОУ„Глигор Прличев“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 14 и ниту еден не е од Ромската етничка заедница. Бројките по
учебни години се прикажани во следната табела.
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

/

/

5

1

1

7

2016/2017

Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од учебната 2010/2011 до
2016/2017 е 2 и тоа по едно барање има во учебната 2011/2012 и 2015/2016 година и сите се прифатени.
Нема случаи на реинтегрирани ученици кои се вратени во исто одделение, немаат спроведени
тестирања и со тестови да се одреди одделение кое што ученикот треба да го продолжи.
Докумети кои се потребни за повторен упис во училиштето се: барање за повторно запишување,
согласност за прифаќање, свидетелство за претходно завршено одделение, извод на матична книга
на родените и преводница.

ОУ„Крсте Мисирков“
Во ОУ„Крсте Мисирков“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 12 и ниту еден не е Ром. Бројките по учебни години се прикажани
во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

1

2

2

1

1

2

3

Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: преводница и доказ од тамошното
школување.
Во училиштето нема реинтеграција на ученици Роми.
Од училиштето водат евиденција колку од учениците го завршуваат основното образование.

ОУ„25 Мај“
Во ОУ„25 Мај“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната 2010/2011
до 2016/2017 изнесува 10 и ниту еден не е Ром. Во учебната 2015/2016 заминале 9 ученици, а во
2016/2017 заминал еден ученик.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
2. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, и двата ученика се вратени во истото одделение каде
што биле пред да заминат во западноевропските земји.
Училиштето спроведе тестови и според тестовите се одредило одделението на учениците.
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Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: документација (потврда) од
училиштето дека ученикот посетувал настава во странство која што се бара да е нострифицирана од
страна на МОН (уверение), со деловоден број.

ОУ„Кирил и Методиј“
Во ОУ„Кирил и Методиј“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 8, од нив 4 се Роми. Бројките по учебни години се прикажани во
следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

/

2

/

/

/

2

4

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

/

/

/

/

2

/

Од сите 8 ученици кои што се заминати во западноевропските земји ниту еден не е вратен.
Од училиштето водат евиденција колку ученици не го завршиле основното образование.

ОУ„Крум Тошев“
Во ОУ„Крум Тошев“ oд вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2015/2016, има 2 реинтегрирани ученици во учебната 2015/2016 година, биле прифатени 2 барања
за реинтеграција. Училиштето нема слчуаи каде што преку тестови се одредува одделението на
ученикот.
Потребните документи за повторен упис во училиштето се нострификација од МОН на документот за
завршено образование во странска држава и извод на родени.
Успехот на учениците е солиден во компарација со претходниот успех и не се забележуваат драстични
промени на успехот.
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•

Општина Гази Баба е втора општина според број на заминати ученици во западноевропските земји и не се сите
ученици Роми.

•

Најчест проблем со кои се соочуваат повратниците е тоа што тие се вратени во истото одделение каде што биле
пред да заминат, што не одговара на нивната возраст.

Општина Ѓорче Петров
Во Општина Ѓорче Петров, постојат вкупно шест основни училишта и тоа: ОУ„Страшо Пинџур“,
ОУ„Ѓорче Петров“, ОУ„Мирче Ацев“, ОУ„Јоаким Крчоски“, ОУ„ Димитар Поп Беровски“ и ОУ„ Тихомир
Милошевски“.
Од шесте училишта во Општина Ѓорче Петров во четири училишта има ученци кои заминале во
западноевропските држави и тоа во основните училишта: ОУ„Страшо Пинџур“, ОУ„Мирче Ацев“,
ОУ„Јоаким Крчоски“ и ОУ„Димитар Поп Георгиев Беровски“. Во другите две основни училишта од
Општина Ѓорче Петров ОУ„Ѓорче Петров“ и ОУ„Тихомир Милошевски“ немаат ученици кои што се
заминати во западноевропските земји.

ОУ„Страшо Пинџур“
Во ОУ„Страшо Пинџур“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 36, а од нив 34 се Роми. Бројките по учебни години се прикажани
во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

5

8

5

7

7

4

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

5

6

5

7

7

4

Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците
од учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

4

5

7

5

3

7

Вкупен број
на барања за
реинтеграција
на ученици Роми

4

5

7

5

3

5

Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебните 2012/2013,
и тоа вкупно 7 и 2015/2016 - вкупно 7.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои што биле прифатени во ова училиште
изнесува 31. Сите барања се прифатени согласно Законот за образование и на сите ученици кои
изразија желба за продолжување на образованието им се даде можност
Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: решение за нострификација
на свидетелство за образование стекнато во западноевропските земји, доколку нема посетувано
училиште во западноевропските земји каде што престојувал или не го завршил започнатото
одделение тогаш ученикот го продолжува образованието со последното свидетелство стекнато во
Р.Македонија.
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По враќањето во РМ, учениците кои се враќаат од западноевропските земји најчесто имаат послаб
успех и пројавуваат несоодветно однесување ако образованието треба да го продолжат со многу
помлади соученици.
Од училиштето водат евиденција за учениците кои го продолжуваат обраозованието во нивното
училиште, а немаат податоци за учениците кои што се вратиле од западноевропските земји и не го
продолжиле образованието.

ОУ„Мирче Ацев“
Во ОУ„Мирче Ацев“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји и во Австралија,
САД, Канада од учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 52 и сите не припаѓаат на ромската
етничка заедница. Бројките по учебни години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

6

5

8

10

11

15

3

Вкупен број на
заминати ученици 2
5
5
8
6
6
Роми
Во ова училиште има и ученици кои имаат заминато во САД, Канада Аврсталија и
западноевропските земји.

/

Од табелата може да се види дека од година во година има раст и пад во однос на заминувањето на
учениците во западноевропските земји, најголем е бројот во учебната 2015/2016 (кога училиштето го
напуштиле 15 ученици).
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

/

/

1

3

8

6

1

Вкупен број
на барања за
реинтеграција
ученици Роми

/

/

/

/

5

4

/

Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебните 2014/2015,
и тоа вкупно 8.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште е 19. Од
вкупниот број на реинтегрирани ученици, 13 ученици се вратени во истото одделение каде што биле
пред да заминат во западноевропските земји.
Има случаи кога преку тестови се одредува одделението, се спроведува одделенски испит по сите
предмети или некои наставни предмети, со препорака на МОН. Во учебната 2014/2015 година 2
ученици Роми од 8 и 9 одделение го продолжиле образованието во повисоките одделенија откако го
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положиле одделенскиот испит по сите наставни предмети.
Докумети кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: извод од матична книга на
родените за ученикот и само за увид, лична карта на двајцата родители, како доказ за местото на
живеење, ученичка легитимација, нострифицирани свидетелства за завршено одделение издадено
од МОН доколку ученикот има посетувано училиште и согласност за запишување на ученикот во
училиштето.
Од училиштето се соочуваат со проблем кога по прифаќањето на барањето за реинтеграција ученикот
го напуштил образовниот процес, за тоа го известуваат Меѓуопштинскиот центар за социјални работи
на град Скопје.
Успехот на учениците Роми, по нивното враќање во Р.Македонија, е доволен и добар од IV-IX одделние,
а учениците од I-III одделние го завршуваат одделението со преведување, а дел со преминување во
наредното одделение. Генерално, успехот е сличен или послаб, пред заминување и откако се вратени
во училиштето.
Училиштето води евиденција за учениците кои го завршиле основното образование, но нема
евиденција за учениците кои се заминати во западноевропските земји и колку од нив се вратени во
земјава и не го продолжиле образованието.
Во текот на учебната 2016/2017 година ова училиште испратило допис до ЈУ Меѓуопштински центар за
социјални работи – Скопје за еден ученик за кој постоеле сознанија дека по враќањето од Германија
не го продолжил своето образование во Р. Македонија. За истиот ученик се преземаат соодветни
мерки за негово вклучување во основното образование во учебната 2017/2018 година.

ОУ„Јоаким Крчоски“
Во ОУ„Јоаким Крчоски“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 14 и сите не се од ромска етничка заедница. Бројките по учебни
години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

/

/

1

4

3

2

4

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

/

1

2

/

2

/

Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од учебната 2010/2011 до
2016/2017 изнесува 2 и ниту еден од нив не е Ром. Бројот на поденсени барања за реинтеграција кои
биле прифатени во ова училиште изнесува 2. Учениците се вратени во истото одделение каде што
биле пред да заминат од причина што се заминати и вратени во текот на истата учебна година. Истите
немаат доказ дека посетувале настава додека престојувале во западноевропските земји и полагаа
класен испит затоа што немаат доказ дека посетувале настава во земјата каде што престојувале.
5 ученици се вратени во исто одделение каде што биле пред да заминат во западноевропските земји,
Од нив ниту еден не е Ром.
Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: нострифицирано свидетелство,
односно еквиваленција на образовниот ситем на РМ или друг доказ дека посетувале настава додека
престојувале во западноевропските земји.

39

„ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ УЧЕНИЦИТЕ РОМИ ПРИ НИВНАТА РЕИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ПО НИВНОТО ВРАЌАЊЕ ОД ЗАПАДНОЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ“

ОУ„Димитар Поп Георгиев Беровски“
Во ОУ„Димитар Поп Георгиев Беровски“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските
земји од учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 4 и сите се од ромска етничка заедница.
Ова училиште има добиено само 1 барање за реинтеграција на ученици во учебната 2016/2017.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои што биле прифатени во ова училиште
изнесува 1, ученикот е запишан во истото одделение каде што бил пред да замине во западноевропските
земји, бидејќи нема свидетелство за завршено прво одделение.
Нема случаи каде што со тестови се одредува оддделение.
Училиштето се соочува се нередовна посета на редовната настава.
Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: извод од матичната книга на
родени на ученикот, увид на лична карта на родителите и свидетелство за завршено одделение,
доколку го поседува ученикот.
Немаат податоци за успехот на учениците од причини што реинтегрираниот ученик е во прво
одделение.
Од училиштето водат евиденција за учениците кои го завршиле и кои што не завршиле основно
образование.
Од 4 заминати ученици во западноевропските земји само 1 ученик е вратен во училиште по неговото
враќање во Р.Македонија.

•

Во општина Ѓорче Петров, покрај тоа што учениците заминуваат во западноевропските земји, исто
таказаминуваат и во Австралија, САД и Канада. Дел од заминатите ученици не се од ромска националност.

•

И во оваа општина повратниците се соочуваат со истите проблеми како и во останатите општини, меѓу кои и
враќањето во истото одделение каде што биле пред да заминат.

Општина Карпош
Во Општина Карпош, постојат вкупно десет основни училишта, и тоа: ОУ„Аврам Писевски“,
ОУ„Братство“, ОУ„Вера Циривири Трена“, ОУ„Владо Тасевски“, ОУ„Војдан Чернодрински“, ОУ„Димо
Хаџи Димов“, ОУ„Јан Амос Коменски“, ОУ„Лазо Трповски“, ОУ„Петар Поп Арсов“ и ОУ„Христијан
Тодоровски Карпош“.
Од десетте училишта во Општина Карпош, во две училишта се соочувааат со појавата на заминување
во западноевропските земји, во едно училиште има ученици Роми и тоа во ОУ„Аврам Писевски“, а во
ОУ„Војдан Чернодрински“ нема ученици од ромската етничка заедница, но имаат ученици кои што се
заминати во западноевропските земји.
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ОУ„ Аврам Писевски “
Во ОУ„Аврам Писевски“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 70 и сите се од ромска етничка заедница. Бројките по учебни години
се прикажани во следната табела.
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици Роми

11

9

19

5

4

17

5

Од табелата може да се види дека од година во година има раст и пад во однос на заминувањето
на учениците во западноевропските земји како резултат на појава на бран на заминување од ова
училиште во учебната 2012/2013 (кога училиштето го напуштиле 19 ученици).
Добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 може да се сумираат во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на барања за
реинтеграција

/

/

3

9

3

2

13

*Со оглед на тоа дека во ова училиште сите заминати ученици во западноевропските земји
се Роми, барањата за реинтеграција се поднесени само од ученици Роми.
Од табелата произлегува дека најголем број на барања за реинтеграција има во учебните 2016/2017,
и тоа вкупно 30. Сите барања се прифатени доколку детето е на возраст за да го продолжи основното
образование, бидејќи основното образование е задолжително
Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, 3 ученици се вратени во истото одделение каде што
биле пред да заминат во западноевропските земји.
Училиштето за секој ученик повратник спроведува интерни проверки како што се познавање
на макеоднскиот јазик, пишување, читање и усно изразување, како и совладување на основните
математички операции. Целата постапка служи само за одредување на знаењето на ученикот, а не
за да се одреди одделението каде да продолжи со образованието. За одредување на одделение од
училиштето се раководат само според решението од МОН од нострифицираното свидетелство и
познавањето на еквиваленцијата на свидетелството стекнато во странство.
При реинтеграцијата на учениците Роми се соочуваат со следниве проблеми: учениците го забораваат
македонскиот јазик, ја забораваат азбуката кирилица, голем дел од нив пишуваат на латиница и имаат
непознавање по другите предмети. Некои од учениците се пораснати и се по две години разлика од
останатите ученици во одделението и најчесто овие ученци го напуштаат образованието.
Успехот на учениците нема значајна разлика пред заминувањето во западноевропските земји и по
нивната повторна реинтеграција. Од училиштето водат евиденција колку од ученците не го завршиле
образованието, но немаат податоци за учениците кои се вратени од западноевропските земји и кои
не го продолжиле своето образование.
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ОУ„Војдан Чернодрински“
Во ОУ„Војдан Чернодрински“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 9 и ниту еден не е од ромската етничка заедница. Бројките
по учебни години се прикажани во следната табела.
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

/

/

/

2

2

3

2

Од заминатите ученици нема ниту еден вратено во земјава од учебната 2010/2011 до 2016/2017.

•

Во Општина Карпош има случаи каде што нивото на знаење на учениците повратници е определено по пат на
тестирање.

Општина Аеродром
Во Општина Аеродром, постојат вкупно осум основни училишта, и тоа: ОУ„Љубен Лапе“, ОУ„Александар
Македонски“, ОУ„Блаже Конески“, ОУ„Браќа Миладиновци“, ОУ„Ѓорѓија Пулевски“, ОУ„Гоце Делчев“,
ОУ„Димитар Македонски“ и ОУ„Лазо Ангеловски“.
Од осумте училишта во Општина Аеродром во шест училишта се соочуваат со проблемот на
заминување во западноевропските земји, ОУ„Гоце Делчев“, ОУ„Блаже Конески“, ОУ„Љубен Лапе“,
ОУ„Лазо Ангеловски“, ОУ„Александар Македонски“ и ОУ„Димитар Македонски“.

ОУ„Гоце Делчев“
Во ОУ„Гоце Делчев“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 32, од нив 25 се Роми. Бројките по учебни години се прикажани во
следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

/

9

6

2

7

7

1

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

7

5

2

5

5

1

Од табелата може да се види дека од година во година има раст и пад во однос на заминувањето на
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учениците во западноевропските земји од ова училиште во учебната 2011/2012 (кога училиштето го
напуштиле 9 ученици), учебната 2014/2015 и 2015/2016 (кога училиштето го напуштиле по 7 ученици).
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
9 и од нив 7 се од ученици Роми. Од вкупниот број на реинтегрирани ученици, 5 ученици се вратени
во истото одделение каде што биле пред да заминат во западноевропските земји. Немаат спроведено
тестирање на ученици за кои би го одредиле одделението на ученикот.
Со реинтегрираните ученици се соочуваат со проблеми со пишување и совладување на наставната
програма, проблеми со јазикот и адаптацијата во училиштето.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се: нострификација од МОН или полагање
на одделенски испит по барање на родител и одобрување од наставничкиот совет и директорот.

Успехот е намален поради пропусти во наставните предмети кои се изучуваат и намалената дициплина
и редовност во училиште.
Од училиштето водат евиденција за бројот на ученици кои не го завршиле основното образование.

ОУ„Блаже Конески“
Во ОУ„Блаже Конески“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 9, од кои 4 се од ромска етничка заедница. Бројките по учебни
години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

/

/

1

/

4

3

1

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

/

1

/

2

1

/

Поднесени се две барања за реинтеграција на учениците од учебната 2010/2011 до 2016/2017, од нив
1 е ученик Ром.
Вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција кои биле прифатени во ова училиште изнесува
2. Од училиштето немаат спроведено тестирање со кое би се одредило одделението на ученикот.
Докумети кои се потребни за повторен упис во училиштето се: преведено и нострифицирано од МОН
свидетелство за завршено одделение од западноевропските земји.
Успехот е идентичен пред заминувањето и по нивното враќање од западноевроските земји.
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ОУ„Љубен Лапе“
Во ОУ„Љубен Лапе“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 3 и ниту еден не е од ромската етничка заедница. Бројките по
учебни години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број
на заминати
ученици во
западноевропските
земји

/

1

/

1

/

1

/

Немаат добиено ниту едно барање за реинтеграција од 2010/2011 до 2016/2017 година.
При реинтеграцијата на учениците можно е да се јави проблем со јазикот и учениците се врќаат во
исто одделение каде што биле пред да заминат во западноевропските земји.
Немало случаи каде што се одредило одделнието преку тестови.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се: извод од матична книга на родените,
преводница и нострифицирана диплома.
Од училиштето водат евиденција колку ученици го завршиле основното образование.

ОУ„Лазо Ангеловски“
Во ОУ„Лазо Ангеловски“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 19 и од нив 4 се Роми. Бројките по учебни години се прикажани во
следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

/

/

4

4

1

8

2

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

/

/

1

/

3

/

Немаат барања за реинтеграција.
Документи кои што се потребни за повторен упис во училиштето се: нострифицирано свидетелство
од МОН, ученичка книшка, ученичка легитимација и фотокопиран извод од матичната книга на
родените.
Од училиштето водат евиденција за тоа колку од учениците не го завршиле основното образование.
Со истиот проблем се соочуваат и ОУ„Александар Македонски“ (каде што има 2 ученика заминати во
западноевропските земји и не се Роми) и ОУ„Димитар Македонски“ (каде што во учебната 2016/2017
биле заминати 2 ученика од ромска националност). Од училиштата ги имаме добиено само овие
податоци, на останатите прашања од барањата немаа дадено одговор.
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•

Во Општина Аеродром, доколку родителите бараат нивните деца да полагаат одделенски испит, тоа го одобрува
наставнички совет и директорот.

•

Учениците се враќаат во исто одделение каде што биле пред да заминат.

•

При реинтеграцијата, проблем е непознавањето на македонскиот јазик.

Општина Кисела Вода
Во Општина Кисела Вода, постојат вкупно осум основни училишта. Од нив, едно основно училиште
(ОУ„Круме Кепески“) не одговори на барањето за слободен пристап до информации, остантите
училишта се: ОУ„Кирил Пејчиновски“, ОУ„Невена Георгиева - Дуња“, ОУ„Партенија Зографски“,
ОУ„Кузман Јосифовски - Питу“, ОУ„Рајко Жинзифов“, ОУ„Кузман Шапкарев“ и ОУ„Св.Климент Охридски“.
Од осумте училишта во Општина Кисела Вода, во три училишта има ученици Роми, и тоа во: ОУ„Св.
Климент Охридски“, ОУ„Рајко Жинзифов“ и ОУ„Невена Георгиева Дуња“.

ОУ„Рајко Жинзифов“
Во ОУ„Рајко Жинзифов“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од учебната
2010/2011 до 2016/2017 изнесува 27, од нив 26 се Роми. Бројките по учебни години се прикажани во
следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

3

1

1

4

5

8

5

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

3

1

1

4

5

7

5

Од табелата може да се види дека од година во година има раст и пад во однос на заминувањето
на учениците во западноевропските земји како резултат на појава на бран на заминување од ова
училиште во учебната 2015/2016 (кога училиштето го напуштиле 8 ученици).

Според добиените податоци за вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција на учениците
од учебната 2010/2011 до 2016/2017биле поднесени 3 барања, и тоа во учебната 2012/2013 - 1,
2014/2015 – 1 и 2015/2016 -1. Со оглед на тоа дека во ова училиште голем дел од заминати ученици во
западноевропските земји се Роми, а само еден ученик не е од ромската етничка заедница (заминал
во учебната 2015/2016 година). Барањата за реинтеграција се поднесени само од ученици Роми.
Од вкупниот број на поднесени барања за реинтеграција прифатени биле 2, а еден ученик е запишан
во училиштето за возрасни „А.С. Макренко“. Двајцата ученици се вратени во истото одделение каде
што биле пред да заминат во западноевропските земји.
Нема случај на определување на одделение по пат на тестирање.
Документи кои се потребни за повторен упис во училиштето се: свидетелство за завршено соодветно
одделение, извод од матичната книга на родени и нострифицирано свидетелство.
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Од ова училиште истакнуваат дека учениците имаат потешкотии при повторната реинтеграција во
следењето на воспитно-образовниот процес, односно имаат проблем со совладување на содржината
за учење. Во успехот немаат некои големи промени пред и по нивното враќање од западноевропските
земји.
Од училиштето водат евиденција за тоа колку ученици не го завршиле основното образование.
Вкупниот број на ученици кои не го завршиле основното образование по нивното враќање од
западноевропските земји изнесува 24. Детали по учебни години од 2010/2011 до 2016/2017 се дадени
во следната табела:

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

3

1

/

4

4

7

5

·

Сите ученици припаѓаат на ромската етничка заедница.

ОУ„Св.Климент Охридски“
Во ОУ„Св.Климент Охридски“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји од
учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 9 и дел од нив не се од ромската етничка заедница.
Бројките по учебни години се прикажани во следната табела:
Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји

2

2

1

/

3

1

/

Вкупен број на
заминати ученици
Роми

/

2

1

/

/

/

/

До училиштето има поднесено 2 барања за реинтеграција.
Од училиштето водат евиденција за тоа колку ученици не го завршуваат основното образование.
Немаат ученици кои по нивното враќање од западноевропските земји не го продолжиле
образованието во периодод 2010-2017 година.

ОУ„Невена Горгиева- Дуња“
Во ОУ„Невена Георгиева - Дуња“ вкупниот број на заминати ученици во западноевропските земји
од учебната 2010/2011 до 2016/2017 изнесува 3 и сите се од ромска етничка заедница. Во учебната
2014/2015 заминал 1 ученик, а во 2015/2016 заминале 2 ученика.
Поднесени се две барања за реинтеграција, и тоа во учебната 2016/2017. И двајцата ученици се
вратени во истото одделение каде што биле пред да заминат во западноевропските земји, од
причини што документите кои ги поседувале и двајцата ученици од Германија биле потврди, а не
свидетелства. Од МОН било потврдено дека тоа е потврда за изучување на германски јазик. Од овие
причини учениците се вратени во истото одделение со цел да добијат свидетелства и со тие ученици
се работи скратена наставна програма.
Искуствата на ова училиште покажува дека учениците Роми тешко го прифаќаат фактот дека треба

46

да се вратат во истото одделение и многу изостануваат од наставата. Педагошката служба на ова
училиште ги повикала родителите и учениците на советување и се преземаат соодветни педагошки
мерки за надминување на овој проблем. Се дава поддршка на ученикот да се префрли во одделение
каде што ќе биде целосно прифатен од страна на учениците. Поради тоа што состојбата е непроменета
беше известен и општинскиот инспектор со цел да се преземат мерки согласно Законот за основно
образование.
Во однос на наставата, учениците Роми покажуваат слаб интерес и имаат ниски резултати и слаби
оценки. Исто така, поради честото изостанување се неоценети по одредени предмети. Доколку
не се оценат ќе одат на одделенски испит кој се организира во два рока: јунски и августовски. По
завршувањето на одделенскиот испит ќе добијат свидетелство за завршено одделение.
Од училиштето водат евиденција колку од вкупниот број на ученици го завршиле основното
образование.
Нема ученици кои по нивното враќање од западноевропските земји не го продолжиле своето
образование.

•

Училиштата во Општина Кисела Вода водат детална евиденција колку од учениците не го завршиле своето
образование.

•

Училиштата се соочуваат со проблем на враќање на учениците во истите одделенија во кои биле пред
заминувањето во западноевропските земји.
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ВКУПЕН ЗБИР НА ЗАМИНАТИ И РЕИНТЕГРИРАНИ
УЧЕНИЦИ РОМИ ОД СИТЕ УЧИЛИШТА ПО ОПШТИНИ
Во следната табела збирно е прикажан вкупниот број на заминати ученици Роми и останати и колку
од нив се реинтегрирани во образованието откако се вратени во Р.Македонија од учебната 2010/2011
до 2016/2017 година.

Вкупен број на
заминати ученици во
западноевропските
земји.

Вкупен број на заминати
ученици Роми во
западноевропските
земји

Вкупен број на
реинтегрирани
ученици

ОУ„Благоја Кирков“

58

56

41

ОУ„Јордан Хаџи
Константинов-Џинот“

3

1

/

ОУ„Даме Груев“

12

2

/

ОУ„Св. Кирил и Методиј“

18

/

1

ОУ„Васил Главинов“

22

/

/

/

ОУ„Стојан Бурчевски
Буридан“

3

/

3

/

ОУ„Рајко Жинзифов„

14

/

2

/

ОУ„Блаже Конески“

51

/

3

/

Вкупно

181

59

50

/

ОУ„Санде Штерјоски

75

34

29

8

ОУ„Д-р Владимир
Полежиноски“

12

/

1

/

ОУ„Милто Гурра“

12

/

5

/

ОУ„Кузман Јосифовски –
Питу“

11

/

1

/

ОУ„Ѓерѓ Кастриоти
Скендербеу“

24

/

/

/

Вкупно

134

34

36

8

ОУ„Гоце Делчев“

73

63

6

6

ОУ„Димитар Влахов“

88

42

19

13

ОУ„Ванчо Прке“

61

13

10

4

Град/Општина/ основно
училиште

Вкупен број на
реинтегрирани
ученици Роми

Велес

/

Кичево

Штип

48

ОУ„Тошо Арсов“

17

3

2

2

ОУ„Славејко Арсов“

29

/

15

/

Вкупно

268

121

52

25

ОУ„Браќа Рамиз-Хамид

368

368

123

123

ОУ„26 Јули“

81

38

15

13

Вкупно

449

406

138

136

ОУ„Васил Главинов“

71

64

14

14

ОУ„Јашар Беј Шкупи“

31

29

2

2

ОУ„Рајко Жинзифов“

19

5

7

1

ОУ„Конгреси и
Манастирит“

22

/

7

/

ОУ„Лирија“

19

/

5

/

ОУ„Хасан Приштина“

/

/

8

/

ОУ„Никола Вапцаров“

3

/

3

/

Вкупно

165

98

46

17

ОУ„Дане Крапчев“

241

192

7

5

ОУ„Наум Наумовски
Борче“

33

26

5

3

ОУ„Његош“

34

14

8

3

ОУ„Стив Наумов“

10

8

8

8

ОУ„Григор Прличев“

14

/

2

/

ОУ„Крсте Мисирков“

12

/

/

/

ОУ„25 Мај“

10

/

2

/

ОУ„Кирил и Методиј“

8

2

/

/

ОУ„Крум Тошев“

/

/

2

/

Вкупно

362

242

34

19

ОУ„Страшо Пинџур“

36

34

31

29

ОУ„Мирчев Ацев“

58

32

19

9

Скопје
Општина Шуто Оризари

Општина Чаир

Општина Гази Баба

Општина Ѓорче Петров
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ОУ„Јоаким Крчоски“

14

5

2

/

ОУ„Димитар Поп Георгиев
Беровски“

4

1

1

1

Вкупно

112

72

53

39

ОУ„Аврам Писевски“

70

70

30

30

ОУ„Војдан Чернодрински“

9

/

/

/

Вкупно

79

70

30

30

ОУ„Гоце Делчев“

32

25

9

7

ОУ „Блаже Конески“

9

4

2

1

ОУ„Љубен Лапе“

3

/

/

/

ОУ„Лазо Ангеловски“

10

4

/

/

ОУ„Александар
Македонски“

2

/

/

/

ОУ„Димитар Македонски“

2

2

/

/

Вкупно

58

35

11

8

ОУ„Рајко Жинзифов“

27

26

3

3

ОУ„Св. Климент
Охридски“

9

2

/

/

ОУ„Невена Георгиева Дуња“

3

3

2

2

Вкупно

39

31

5

5

Вкупно

1,847

1,168

455

287

Општина Карпош

Општина Аеродром

Општина Кисела Вода

Од табелата произлегува дека најголем број на заминати ученици во западноевропските земји има
во Шуто Оризари 449, од кои Роми се 406, Гази Баба има 362, од кои 242 се Роми, Штип има 268, а Роми
121, Велес има 181, 59 се Роми, Чаир има 165,од нив 46 се Роми, Кичево има 134, Роми се 36, Ѓорче
Петров има 112, Роми 72, Карпош има 79, Роми 70, Ародром има 58, од нив Роми се 35 и Кисела Вода
има 39 заминати ученици од кои 31 ученик се Роми.
Општина Шуто Оризари има 138 реинтегрирани ученици, од нив 136 се Роми, Гази Баба има 34, 19 се
Роми, Штип има 52, 25 се Роми, Велес има 50 реинтегрирани ученици, а Роми нема ниту еден ученик,
Чаир има 46, 17 се Роми, Кичево има 36, а од нив 8 се Роми, Ѓорче Петров има 53, 39 се Роми, Карпош
има 30 и сите се Роми, Аеродром има 11, 8 се Роми и Кисела Вода има 5 реинтегрирани ученици во
образованието и сите се Роми
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Училиште за возрасни – Чаир Скопје

Вкупен број на заминати или на ученици
кои што го напуштиле образование.

Вкупен број на запишани ученици во
период 2010-2017 година.

ОУ„А.С Макаренко“-

221

763

Бројот на ученици кои се над 15 години и немаат право да го продолжат образованието во редовно
основно училиште според Законот за основно образование. Голем дел од повратниците од скопскиот
регион го продолжуваат свото образование во ова училиште.
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ОДГОВОРИ ПО БАРАЊАТА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ИСПРАТЕНИ ДО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
До Министерство за образование и наука од Секторот за основно и средно образование беше
поднесено барање за слободен пристап до информации кое што се однесуваше на тоа колкав е
вкупниот број на поднесени барања за нострификација на свидетелства/дипломи од државјани на
РМ за основно обраозвание, од 2010-2017 година и колку од вкупниот број на поднесени барања се
поднесени од припадниците на ромската националност.
Од добиените одговори произлегува дека вкупниот број на добиени барања за нострифицирање на
свидетелства во периодот од 2010-2017 се 2405.
Рапределен по години во табела, бројот на барања за нострифицирање на свидетелства за основно
образование за периодот 2010-2017 изгледа вака:
Година

Поднесени барања за нострификација на свидетелства

2010 година

210

2011 година

334

2012 година

379

2013 година

473

2014 година

386

2015 година

304

2016 година

230

2017 година

89

Вкупно за сите години:

2405

Според членот 3 од Законот за заштита на лични податоци МОН не води евиденција за националната
припадност и државјанството на поднесителот за нострифицирање на свидетелствата за основно
образование кои што се стекнати во странство.
Барањето за слободен пристап до информации беше доставено до Бирото за развој на образованието.
Притоа, се однесуваше на следниве прашања:
„Дали Бирото за развој на образованието има изготвено програма за настава на децата на
државјаните на РМ кои што престојувале во странство и се вратени во РМ каде што го започнале,
односно продолжиле основното образование, согласно членот 7 став 5 и став 2 од Законот за
основно образование? Доколку е изготвена таква програма да се достави копија.“
Од добиениот одговор произлегува дека од 30.11.2013 година донесена е Наставната програма по
македонски јазик за деца на државјаните на РМ кои престојувале во странство и се вратиле во РМ,
каде што го започнуваат или продолжуваат основно образование. Во наставниот план е предвидено
македонски јазик да се посетува неделно по 2 часа, годишно 72 часа. Програмата е структурирана во
три периоди, и тоа: I период (I, II. и III одд.) II период (IV, V, и VI одд.) III период (VII, VIII и IX одд.), секои
од трите периоди имаат посебни дефинирани цели. Програмата за секој период има цел, содржина,
поими, активности и методи поделени по подрачје: почетно читање и пишување, јазик, литература и
лектири, изразување и творење и медиумска култура.
Како и да е, немаме податок колку оваа програма се имплементира во пракса и дали методологијата
се прилагодува според барањата на децата и дали е евалуирана.
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ОДГОВОРИ ПО БАРАЊАТА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП
ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ИСПРАТЕНИ
ДО ЗАСЕГНАТИТЕ ОПШТИНИ ВО ОДНОС НА БРОЈОТ
НА УЧЕНИЦИ КОИ ШТО ПО НИВНОТО ВРАЌАЊЕ НЕ ГО
ПРОДОЛЖИЛЕ СВОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Барање за слободен пристап до информации беше испратено до општините за бројот на ученици
кои што по нивно враќање од некоја западноевропска земја не го продолжиле своето образование.
Од добиените одговори може да се заклучи дека сите десет општини немаат податоци колку деца се
вратени и колку не го продолжиле своето образование.

ИНТЕРВЈУА СО ИНСТИТУЦИИ
Во рамките на проектот во осум општини беа спроведени интервјуа со директори, педагози,
психолози, наставници од основните училишта и невладини организации.
Во Општина Велес беа интервјуирани педагогот и психологот од ОУ„Јордан Хаџи Константинов Џинот“, психологот од ОУ„Благој Кирков“ и двајца претставници од подрачната канцеларија на
Национален Ромски Центар – НВО Романо Нево Дикипе.
Од спроведеното интервју со педагогот и психологот во ОУ„Јордан Хаџи Константинов - Џинот“
во нивното училиште се соочуваат со појавата на заминати ученици во западноевропските земји.
Во дневникот се води евиденција од кој до кој датум ученикот не посетувал настава. По враќањето,
учениците се прифаќаат и се враќаат во таа година каде што биле пред да заминат. Има случаи кога
родителите доаѓаат со потврда дека нивните деца во странство учеле јазик и поради тоа училиштата ги
враќаат во одделение според последното свидетелство што го поседуваат во Република Македонија.
Родителите на децата се социјални случаи и немаат средства за превод на свидетелства и заверка
на нотар и нострификација во МОН. Голем дел не носат нострифицирани сведителства и поради тоа
како релевантно го земаат последното свидетелство кое што ученикот го има од Македонија.
„Децава тешко се прилагодуваат и тоа е проблем. Прво почнуваме со азбуката, затоа што тие
почнуваат да мешаат кирилица и латиница, да не зборуваме дека имаат пропусти од почетните
одделенија.“

Тие тврдат: „Голем дел од родителите Роми не ги посетуваат редовните родителски средби. Не се
занитересирани ни за успех, ни за дисциплина, ни за ништо во училиштето. Од таа евиденција што
ја водиме, милион покани се пуштат и само ако ги заплашиме со социјалното или нешто слично,
тогаш ќе дојдат. А ако кажеме дека ќе делиме хуманитарни акции први се на врата. Потребно е да се
работи со децата повратници и заедно со невладините организации, да се одржуваат менторски
часови, од причини што на децата нема кој дома да им помогне да учат. Посетуваат дополнителна
настава, но тоа не им е доволно”
Во ОУ „Благој Кирков“ беше спроведено интервју со психолог, кој истакна дека од 2010 година во
училиштето има бран на заминување во западноевропските земји. Има родители кои се најавуваат
пред да заминат во западноевропските земји. Учениците кои се заминати се запишуваат во дневник
од кој датум се заминати во странство за кога ќе се врати ученикот да полага предмети за времето
кога отсуствувал и полага само за една учебна година.Од училиштето водат евиденција за учениците
кои се заминати и вратени од западноевропските земји, но има ученици кои не се вратени во
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образованиот процес откако се вратени во РМ. Сепак, учениците кои се враќаат во образовниот
систем во Македонија најчество остануваат во истото одделение бидејќи не носат нострифицирани
свидетелства. „Во нашето училиште намногу има заминато ученици од сите етнички заедници
кои што учат во ова училиште. Откако ќе се вратат тешко се адаптираат во средината, ги
забораваат буквите и им прогледуваме низ прсти со цел да останат во училиште.”
Од НВО „Романо Нево Дикипе“истакнаа дека откако учениците ќе се вратат од западноевропските
земји има случаи кога им се обраќаат по нивното враќање во РМ за помош. Има случаи кога знаат
каде самите да се упатат. Има и случаи каде што тие што се вратени ги повикува полицијата.
„Голем е стравот за евентуалните последици кои што учениците би ги претрпеле по нивното
враќање во Република Македонија, затоа што најчесто имаат проблем со повторно враќање на
ученикот во истото одделение кое што бил во моментот на напуштање на државата. Проблем е
што во овие ситуации родителите не се обраќаат до надлежните служби за евентуално решавање
на ваквите ситуации.“
На интервјуата кои што се спроведоаа во Општина Штип беа интервјуирани педагогот и двајца
одделенски наставници од ОУ„Гоце Делчев“, директорот на ОУ„Димитар Влахов“ и претставници од
Здружението на мултиетничко општество за човекови права.
Во ОУ„Гоце Делчев“ беа спроведени интервјуа со педагогот и двајца одделенски наставници.
Интервјуираните истакна дека пред заминување во западноевропските земји, родителите обично
се најавуваат, најчесто поради земање на преведница од причини што имаат проверки на границите
и ги прашуваат каде одат со децата. Од училиштето ги водат како не оценети. Откако ќе се вратат во
РМ, со Законот за основно образование им се дава можност да одат на одделенски испит, додека
учениците од 1 до 5 одделение одат на класен испит и дури и да имаат негативен резултат ученикот
го пуштаат да премине во наредното одделние.
Од училиштето не водат евиденција за ученици кои не го завршиле основното образование. Доколку
ученикот е подолго време отсутен или престојува во ЕУ и три до четири години не е редовен ученик,
го отпишуваат од училиште, во согласност со Државниот просветен инспектор. Откако ќе се врати, не
е проблем да го вклопат повторно во училиште.
Во ОУ„Димитар Влахов“ беше спроведено интервју со директорот на училиштето. Од училштето
потенцираа дека нема голем број на заминати ученици во западноевропските земји, инцидентно
е еден ученик во едно полугодие. „Откако ќе се вратат, тие ученици кои имаат свидетелство, од
училиштето им помагаат и им ги испраќаат до МОН за нострификација. Но голем дел се враќаат во
истата година, нивниот престој е до 6 месеци и се враќаат во истото одделение.
„Децата се вклопуваат во настава, но имаме проблем со јазикот. Наставниците преку дополнителни
часови им помагаат да се надополне тоа што е испуштено.“
„Децата кои што се постари, откако ќе се вратат, ги упатуваме во институции каде што може да
го завршат образованието“.
Во Здружение на мултиетничко општество за човекови права се обраќаат oткако ќе се вратат
најчесто за остварување на одредени социјални права, здраствено осигурување започнување на
нивните деца на училиште, а исто така и за агенцијата за вработување. доколку бараат работа и за да го
остварат тоа право. „Тие што ни се обратија ги упатуваме да ги нострифицираат свидетелствата
преку МОН Тука тие се соочуваат со проблем со финансиски средства кои треба да ги дадат бидејќи
треба да ги преведат и да ги нострифицираат дипломите и сведителствата, има случаи каде
што одредени училишта не им ги признаваат тие сведителства и ги враќаат во тоа одделение, да
речеме ако биле таму една година и ако биле 5 одд. ги враќаат повторно во 5 одд.“
„За да можат да продолжат во некое од основните училишта, децата тука ги упатуваат на
класен испит доколку биле отсутни 3 месеци. Од здружението им укажуваат на училиштата за
таквите случаи со цел да можат да го полагаат класниот испит за да можат да продолжат во
следното одделение, бидејќи тука се најчестите проблеми. Има дечиња кои не сакaат да продолжат
со образованието од причина што се соочуваат со јазична бариера, односно непознавање на
македонскиот јазик. Во средините каде што претежно живее ромско население, тука најчесто
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имаме проблем со овие деца.“
Интервјуата спроведени во Општина Кичево беа во ОУ„Санде Штерјоски“ и тоа со директорот,
педагогот и претставник од НВО „Преродба“.
Од ОУ„Санде Штерјоски“ беа спроведени интервјуа со директорот и педагогот: во нивното
училиште во почетокот на 2010 година имало ученици Роми кои заминуваа за Германија и Швајцарија
со родителите, како што викаат тие, да бараат азил. „Ние како училиште имаме една политика, им
кажуваме на родителите и децата дека тоа што го прават не е во ред и дека таму не ги чека мед и
млеко и пари толку лесно, секој треба да работи. Повеќе од половината се вратени назад. Пред да
заминат бараат преведници, а некои си одат без преведници. Од училиштето им кажуваат дека
кај и да одат треба да го запишат детето во училиште и дека треба да нè известат за тоа. За
тие деца за кои немаме информации каде се, ние го контакираме центарот, зошто со праќањето
на писма дома (некои често го менуваат местото на живење) не можеме да ги најдеме. Доколку го
нема ученикот еден месец ние му испраќаме покана и го известуваме и судот со цел да дознаат каде
се учениците.“
„Ние секако ги прифаќаме децата без оглед дали носат свидетелства или не. Јас тоа го правам
самоволно, значи прво ги преведувам во училиштето, а потоа поднесувам барање за нострификација
до министерството, по добивањето на известувањето од министерство за нострификацијата ги
заведуваме во дневник и во главните книги. Има и ученици кои што се вратени, ние знаеме дека се
вратени, меѓутоа тие и понатака не продолжуваат во училиштето“.
Педагошката служба на училиштето води евиденција за секоја година. „Во согласност со законот,
доколку ученикот се врати истата учебна година ние му организираме класен испит кој се одвива во
јуни и пред почетокот на учебната година“.
„За решавање на овој проблем пред сè државата треба да си преземе одредени мерки за да се реши
проблемот со заминувањето во западноевропските земји поради барање на азил.“
Од НВО„Преродба“ велат дека повратниците кога ќе се вратат во својата матична земја им се
обраќаат за најразлични проблеми со кои се соочуваат со нивното враќање. Помал е бројот на
деца кои посетувале училиште, но тие кога ќе се вратат немаат проблем при повторно запишување
на децата во училиште, тука ги враќаат децата назад во истото одделение, иако тоа дете има таму
посетувано училиште. Свидетелствата што ги имаат родителите не им ги признаваат тука, односно, не
им беа нострифицирани, а не ни беа родителите информирани за тоа што треба да направат. Доколку
децата се вратат на полугодие тогаш децата се враќаат повторно назад од каде што завршиле 5 или 6
одделение. Тие немаат поблем со наставниците или со своите соученици.

Во Општина Шуто Оризари беа интервјуирани од ОУ„Браќа Рамиз и Хамид“ директорот и педагогот,
од ОУ„26 Јули“ педагогот, НВО„Амбрела“ и СОС Детско село.
Во ОУ „Браќа Рамиз и Хамид“ беа спроведени интервјуа со директорот и педагогот „Точен
број не знаеме од причини што секојдневно имаме заминување на ученици со семејствата во
западноевропските држави. Ние од нив бараме, доколку се запишат децата на училиште, да ни
испратат согласност дека детето е запишано таму, но додека не добиеме таква согласност ние
децата ги водиме во нашето училиште согласно Законот за основно образование, дека до 16 години
детето треба да го заврши основното образование, потоа треба да се запише во средно, но зависи
во кој период ќе се вратат за ние да го спроведеме класниот испит и други работи“.
Од училиштето од родителите бараат да ги известат дека детето е запишано таму каде што бараат
азил во некоја од западноевропските земји. А, доколку не добијат известување тогаш ги инволвираат
нивните роднини со цел да им испратат известување, односно преведница дека тоа дете во странство
е запишано во училиште.
Децата кои што се заминати ги водат до 16 години. „Има случаи кога заминуваат од еден месец до три
месеци. тогаш ние законски ги водиме тие ученици. Ние тоа може да го толерираме до еден месец,
затоа што со закон е дозволено отсуство 1/3 од учебната година, и кога ќе се врати потребно е да
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полага оделенски испити за да ја помине учебната година“.
„Информирани сме дека во странство прво го изучуваат јазикот, па следува префрлање во редовна
настава. И кога ќе се вратат ние ги враќаме во одделение каде што биле пред да заминат, доколку
нема нострифицирано свидетелство, а доколку има, ние го ставаме во одделение каде што
припаѓа. Финасиите се проблем, како училиште тука не можеме да помогнеме односно не можеме да
нострифицираме свидетелства.“
Има случаи кога родителите бараат да има тестирање на децата со цел да одат во повисоките
класови, но законот не дозволува доколку ученикот отсуствува повеќе од една година.
„Родителите се тие кои што треба да водат сметка за нивните деца. Знаеме дека родителите
заминуваат во странство барајќи подобар живот за нивните деца, но подобриот живот им сноси
последици на нивните деца“.
„Ние им правиме услуга на децата. На пример, ќе дојдат родителите и ќе ни кажат дека детето
таму завршило основно образование и ние дирекно го ставаме во деветто одделение без да го
водиме во дневник сè додека не добиеме од МОН нострифицирано свидетелство за осмо одделение
и ние дури тогаш го запишуваме детето во девето одделение или пак доколку нема свидетелство
нострифицирано или тоа што го има е само потврда дека посетувал таму само јазик, ние го враќаме
во година каде што бил пред да замине“.

Во ОУ„26 Јули“ беа спроведени интервју со педагогот кој истакна дека: „Заминувањата се најчесто
во летниот период, па имаме ученици кои се враќаат во ноември или декември, не започнуваат во
септември, се враќаат во истото одделение и наставникот преку дополнителни часови го воведува
ученикот во поминатиот материјал и се оценува на полугодие. Имаме и друг бран кои се враќаат
во јануари и февруари. Во зависност од документите кои ќе ги донесат има некои кои посетуваат
училиште таму и ги нострифицираат документите, ги преведуваат на нотар, ни носат документ
нострифициран од Министерство за образование и врз основа на решението од МОН ги внесуваме
во паралелка која одговараат“.
„На пример, ако ученикот е на возраст од 14 години, карикирам според возраста да треба да е 5
одделение, а тој кај нас завршил 3 одделение, тогаш на ученикот не му се дава можност да полага две
одделенија, па да биде според возраста, бидејќи тука повлекуваме други проблеми, имаме екстерно
оценување. Како ние ќе ги пополниме оценките за екстерно во свидетелство? Ученикот продолжува
во одделение, независно од годините продолжува таму каде што застана. Ако наставникот преку
дополнителна и според можностите на ученикот увиди дека ученикот напредува, тогаш полагаме
класен испит за една година и преминува во наредно одделение“.
Генерално, учениците кои се враќаат од странство го намалуваат својот успех во учењето, им треба
време за да се вклопат со ова темпо за учење и пишување на домашни, најверојатно таму начинот на
работа е поинаку и начинот на одење во училиште и на тој начин губат во успехот.
Родителите сакаат нивното дете да учи со своите другарчиња доколку нема нострифицирано
свидетелство од училиштето, им кажуваат дека треба да посетуваат одделение каде што застанало и
немаме никаков проблем.
„Јас решението го гледам само кај родителите, едукација и поголема соработка , кога родителите
би доаќале редовно на родителски средби сè ќе биде на повисоко ниво, немаме соработка сè уште со
родителите онаква каква што треба, незаинтересираноста сè повеќе доаѓа до израз во последните
години“.
Од НВО „Амбрела“ се обраќаат позначителен број на семејства повратници за нивната повторна
инклузија во општествениот процес не само во образованието, туку општо да се вратат во
секојдневниот живот. Тие се соочуваат со многу други проблеми освен со тоа што децата завршиле
образование таму кога ќе се вратат треба да ги нострифицираат свидетелствата во МОН со цел децата
повторно да се вклучат во образованието, но овие семејства се соочуваат и со други социјални
потреби во однос на интегрирање во здраството, образованието, социјалата. „Имаме семејства кои
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имаат родено деца во Германија и ние им помагаме да ги регистрираат, исто така им пополнуваме
формулари за пререгистрација за да имаат здравствено осигурување. Ние работиме на терен да им
помогнеме да остварат одредено право“.
Државата има програма за реинтеграција на Ромите, но колку е програмата ефикасна и колку од
повратниците и НВО секторот знаат за неа?
„Многу е мал бројот кои останаа дома. Причината за тоа е што не сакаат да одат повторно во
истото одделение, се срамат, не знам зошто родителите не се упорни“.
За да се реши овој проблем треба надлежни институции, односно државата да овозможи регистар
на повратници од Западна Европа кои заминале како азиланти. Сè додека ја немаме таа бројка, ние
нема да знаеме да се справиме со овој проблем, а сепак нашите деца да не ни останат надвор од
образовниот процес. До таа статистичка бројка може многу лесно да се дојде, како преку центрите
за социјална грижа, основните училишта, па и средните училишта. Податоците се тука, само некој
треба да ги искординира. Ние не смееме повеќе да имаме испуштени генерации и тие генерации да
испуштаат и други генераци необразовани“.
Од СОС Детско село велат дека за овие 8 години работење на канцеларијата во Шуто Оризари имале
10 случаи, а може и повеќе, кои биле заминати во западноевропските земји. Најчесто заминувањето
било од здравствени причини и од материјални побуди. Некои отсуствувале пола година или една до
две години. „Дел од нив тврдат дека децата посетувале училиште, честопати тоа е неформално
и повеќето кога се вратиле, децата се наоѓале во некаков расчекор и годината не им била признаена
поради тоа што немале доволен број на часови, не пријавиле отсуство и немаат соодветен
документ дека детето посетувало формално образование во странство“.
„За овој проблем да се реши би го зел примерот за кој слушнавме дека во Албанија во изминатите 20
години каде што имаат увидено дека голем дел од луѓето имаат празнини во образованието дека
се формираа некои образовни комисии, постои формално и неформално обрзование. Потребно е
да се изготви акциски план, „А.С. Макаренко“ вклучува ученици од 14 години, па нагоре, може и тоа
училиште, поради околностите, да имаат законски измени и да се спушти границата на деца од 9
-10 години, да влезат на брза лента, да бидат тоа посебни паралелки од мали и големи деца.“
Во Општина Чаир беа интервјуирани психологот од ОУ„Јашар Беј Шкупи“, педагогот од ОУ„Васил
Главинов“, наставник од училиштето за возрасни „А.С Макаренко“ и претставници од НВО „Сумнал“.
Во ОУ „Јашар Беј Шкупи“ беше направеено интервју со училишниот психолог. Во училиштето има
албански, турски и македонски паралелки. Во македонските праралелки поголем е процентот на
ученици од ромска националност и по еден ученик од македонска националност. Паралелките не се
мешани. Вкупниот број на ученици Роми во учебната 2016/2017 во I одделение е 9, II одделение 14,
III одделение 5, IV одделение 8, V одделение 10, VI одделение 10, VII одделение 6, VIII одделение 9 и IX
одделение 4.
„Родителите треба да размислат, пред да заминат од нас бараат свидетелство еден месец пред
да заврши школската година, ние не сме во можност да издадеме свидетелство од причини што
треба ученикот да полага екстерно и таа оцена да ја имаат на свидетелство. Кога ќе се вратат
од странство, иако завршила таа школска година и започнала нова учебна година, родителот
бара од нас да го сместиме детето со другарите, без претходно завршена година и стекнување со
свидетелство, а ниту пак има свидетелство од странство“.
Во ОУ „Васил Главинов“ беше спроведено интервју со педагогот „Кога заминуваат во странство
родителите ни кажуваат одиме за месец два, во тој случај ние им издаваме потврда и во рок од 30
дена ние во тој период ништо не правиме, а кога ќе поминат тие 30 работни дена можно е да ни
пратат од таму известување дека ученикот таму е запишан“.
Доколку не добијат известување од странство, тогаш по 30 работни дена ги запишуваат како отсутни,
и ученикот го запишуваат како неоценет и испраќаат пријава до судија за прекршоци и тука завршува
обврската на училиштето.
Што со децата кои имаат 16 години?

57

„ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ УЧЕНИЦИТЕ РОМИ ПРИ НИВНАТА РЕИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ПО НИВНОТО ВРАЌАЊЕ ОД ЗАПАДНОЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ“

„Тие продолжуваат во „А.С. Макаренко“, тоа е училиште за возрасни, и ние имаме добра соработка
со нив, дури некогаш на ученикот не му давам преводница, му викам дојди со мене јас ќе те запишам
таму. И најчесто таму го завршуваат основното образование. Таму програмта е по скратена
постапка и во една учебна година се зема на пример шесто и седмо“.
„Тешко им е на децата кои наполниле 12-13 години, а треба да ги вратиш во 2-3 одделение, тука
е отпорот и тука со инспекторатот немаме диференцирање што понатаму. Можете да ја
замислите реакцијата и на другите родители од класот што треба да учи детево со нив, а тие се
6-7 години. Родителите реагираат дека со нивното 6 годишно дете треба до учи дете кое има 10-11
години и веќе е проблем, но законот ти вика дека си училишен обврзник, а „А.С. Макаренко не може да
го запише, таму треба да има полни 16 години и тука доаѓа до прекинување на образованието“.

„Треба да се работи со родителите. Еве направија советувалиште и што ако го наравија
советувалиштето, на советувалште беа повикани заради нередовност, 71 родител се вкупно,
а голем дел од нив се Роми. Дојдоа само 8 родители и повторно ќе треба да ги испратам кај
инспекторатот и нема никаков траг. Дури, јаа не сум за казна, родител што немал пари да го
прати детето во училиште тој нема пари да ја плати и казната, значи мора да се врши бесплатна
едукација на родителите, а најважни се финасиските средства. Јас им верувам на луѓето дека
немаат финасии да го пратат детето на училиште. Порано исто така имаше собирање списоци,
кои се приматели на социјална помош имаа беслатна ужина, не само во нашето училиште, но тоа
се укина со закон и во другите училишта“
Во ОУ за возрасни „А.С. Макаренко“ беше спроведено интервју со наставник. Во ова училиште
има голем број на запишани ученици Роми и од година во година се зголемува бројот на запишани
ученици Роми. Во училиштето има ученици Македонци, Албанци, Турци и паралеките се мешани.
Од НВО „Сумнал“ ни изјавија: „Има деца кои се вратени од странство и посетувале некои од нашите
програми и не прашуваат каде треба да се обратат и кои се постапките понатаму. Ќе споделам
еден пример од ОУ „Јашар Беј Шкупи“ тоа семејство замина минатата година во странство и оваа
година се вратија и девојчето е прифатено во училиштето без никаков проблем и благодарение на
наставникот девојчето ги постигна резултатите како и своите соученици“.
Во Општина Гази Баба беа интервјуирани педагогот и психологот, од ОУ„Његош“ и педагогот од
ОУ„Дане Крапчев“.
Во ОУ „Његош“ беше спроведено интервју со педагог и психолог „Постои голем број на заминување
во нашето училиште од 2013 година, поголем број на заминати се од албанска и македонска
националност и помал е бројот кај ученици од ромска националност. Заминуваат за подобра
животна егзистенција, некои имаат изговор дека заминуваат за лекување “.
Според процедурата со закон до 30 работни дена ученикот се запишува како отсутен. Потоа се повикува
родителот на советување, доколку не се јави на советување се испраќа до просветниот инспекторат.
Од учениците, Ромите не ги нострифицираат свидетелствата кои ги имаат од западноевропските
земји додека учениците Албанци носат нострифицирани документ и училиштето ги поврзува со
СОС Детско село и од таму им помагаат при превод на документите. Доколку не нострифицираат
се враќаат во исто одделение кај што биле пред да заминат, ако се вратат во тек на учебната година
организираат класен испит.
Секогаш водат евиденција од училиштето колку од вкупниот број на ученици се отпишани, неоценети
и колку повторуваат учебна година.
„Претежно добро се вклопуваат, ги враќаме во своето одделение ако има свидетелство, ако нема ги
ставаме во одделение каде што имаат познати за да се вклопат“.
Како да се реши овој проблем?
„Многу тешко прашање. Треба да има синхронизација на работата, прво треба МВР да ги извести
училиштата, здраството и МТСП дека се вратени во РМ со цел институциите заеднички да
делуваат“.
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Во ОУ„Дане Крапчев“ беше спроведено интервју со педагогот на училиштето „Оваа учебна година
заминати се 50 ученици и претежно се од ромска националност“.
Ппостапката е следнава: се бројат прво 30 дена, односно наставникот испраќа писма до родителот.
Доколку не се јави, се испраќа до просветен инспекторат - Овластен општински инспекторат и се
пријавуваат родителите.
„Доколку имаат документи е полесно за нас и да добиеме решение од МОН, па го ставаме во следното
одделение“.
Секоја година е различна, но има деца кои не завршиле основно образование со 16 години. За
учебната 2016/2017 година има 4 ученици кои не го завршиле основното образование со 16 години.
Во Општина Ѓорче Петров беше спроведено интервју со претставници од НВО „Дендо Вас“.
Од НВО „Дендо Вас“ велат: „Од 2010 година почнаа да заминуваат во странство. Има некои кои
остануваат по 2-3 месеци, а има некои кои се враќаат после 2-3 години. Тие што се подолго, се
враќаат со некаков документ, обично и не знаат што посетувале децата. Понекогаш велат дека
тоа е регуларно училиште, но има некои кои посетувале само курс. Доаѓаат кај нас со документите,
а ние ги упатуваме до училиштето или до министерство. Има родители кои ги ностриифцираат
свидетелствата и децата се вратени на школо, но има родители кои тоа не знаат дека треба да
го направат и со документите доаѓаат да се распрашаат. Ние ги праќаме во школо, но од таму им
викаат дека детето ќе го вратат во 5 одделение, а тоа е со 15 или 16 години и тоа е малку проблем.
Меѓутоа, има и такви кои продолжуваат без разлика на тоа што се вратени назад во пониско
одделение. Лошо е што немаат никаква програма - што со таквите деца по нивното враќање во
случај ако таму има посетувано регуларно школо 3 години и тука да продолжи во соодветното
одделение, но тоа не се прави и децата се враќаат во одделението кое што биле пред нивното
заминување“.
Во Општина Карпош беше интервјуиран психологот од ОУ„Аврам Писевски“. „Заминувањето на
ученици во западноевропските земји варира и ние не можеме да имаме точна бројка. Ние ги бараме
децата и одиме на терен. Откако ги нема децата, месец, два испраќаме пријава до просветен
инспекторат за континуирано отсуство од 30 дена. Ние не можеме да го отпишеме ученикот од
училиште, туку го водиме иако не знаеме кога ќе се врати. Заминуваат во мај и за 30 дена децата
не завршуваат и кога ќе се вратат децата се пораснати, во просек таму остануваат по 2 години.
Сите немаат таму посетувано училиште. Имам еден пример: пред да заминат ништо не ни кажаа,
девојчето сега има 12 години и треба да ја вратам во 4 одделение“.
Учениците кои ќе се вратат од западноевропските земји ги прифаќаат, но доколку се петнасетгодишни
ги испраќаат во училиштето за возрасни „А.С Макренко“.
„Германскиот образовен систем и образовниот систем во РМ воопшто не се исти. Нивното основно
образование е од 1 до 4 одделение, после им е усмерување на детето на гимназиско, техничко итн.
Ние имаме предмети како хемија, физика, биологија... Тој (ученикот) го заборавил македонскиот
јазик, а не да ги учи овие предмети“.
Од училиштето водат евиденција, во последните две години имаат 5 деца кои се со 16 години, не
можат да посетат редовно основно образование и не го продолжиле образованието откако се
вратени во РМ од западноевропските земји.
„Во законот стои дека може да напредува една година ако напредува во редовната настава, но не
може повеќе години одеднаш и ние ги прифаќаме децата кога ќе се вратат и на крајот на школската
година им организираме класен испит.“
„Јас би ги ставила во некоја скратена програма, еве баш за вакви случаи да му се даде некој документ
и да му се даде можност да учи следно одделение по скратена програма зошто само губат и имаме
една армија необразовани и неписмени. Македонскиот јазик да го учат како странски јазик уште во
1 одделение, ние имаме амбициозни деца“.
Беа одржани состаноци со претставници од кабинетот на министерот без ресор во Владата на
Република Македонија, задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на
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Ромите во Република Македонија. Од кабинетот бевме известени дека во нивната предлог програма
до Влада една од приоритетните теми е реинтеграцијата на семејствата повратници во социјалната
заштита, здравството и образованието.

Исто така, беше реализиран состанок и со раководителот на Центарот за реинтеграција. Во
овој центар се немаат обратено Роми повратници од западноевропските земји, а и не ја знаат бројката
од причини што нив ги контактираат европските земији доколку некого депортираат, доколку патува
сам маолетник и во случај кога патува болно лице. И повратниците во РМ не се подолго од 2, 3 до 6
месеци.

ФОКУС ГРУПИ
Фокус групи беа спроведени во Скопје (општините Шуто Оризари, Чаир, Карпош,
Ѓорче Петров и Гази Баба), Општина Штип, Општина Велес и Општина Кичево. Фокус групите беа

составени од по 10 луѓе кои се вратени од западноевропските земји. Од групите може да се заклучи
следното.

Фокус групите во Скопје беа спроведени во општините Шуто Оризари, Чаир, Гази Баба, Карпош,
Ѓорче Петров, Кисела Вода и Аеродром.
На прашањето: Што претавуваат за вас слободните граници, голем дел од нив го поврзале тоа со
отсуството на финансии и подобар живот во странство, а има некои кои што тоа го поврзале и со
лекување на нивните деца.
Ова се дел од одговорите со кои што било поврзано прашањето:
•

„Слобода на движење“

•

„Нормално, да си заминеме за да имаме подобар живот. За нас Ромите нема ништо“.

•

„Не само јас, туку цела Македонија, дали Роми, Албанци, Турци, сите бевмe радосни да можеме
да влеземе во Европа. Кај нас има една криза, не само за Ромите. Ние бевме радосни што бевме
таму, да можеме да имаме една заработувачка, да може да доградиме нешто, да можеме да
им оставиме на нашите деца, дали куќа или било што друго“.

•

„Јас заминав за моите деца, не за пари. Јас имам две деца кои ми се болни и затоа заминав во
Германија, јас не заминав за подобар живот, јас заминав за моите деца да ги излечам“.
На второто прашање: Каков беше третманот таму кај што бевте, одговорот е дека на почетокот
им било потешко додека не им дале станови/куќи за живеење.
•

„Јас го зборувам германскиот јазик и немавме никакви пречки. Јас пораснав, живеев и имав
завршено гимназија во Германија. Добро нè имаа прифатено и имавме добар третман“.
На прашањето: Дали вашите деца посетуваа училиште додека бевте надвор од Македонија,
одговорите се движеле во насока на тоа дека нивните деца посетувале училиште со самото нивно
пријавување како азиланти. Со тоа тие веднаш биле вклучени во образовниот систем.
•

„Посетуваа училиште во Германија.“

•

„Јас имам 4 деца, две од нив одеа на училиште, едно одеше во градинка, а најмалиот беше
дома.“

•

„Посетуваа училиште, но одеа за да го научат јазикот. И од нашиве имаше кои одеа и во
редовните школи, таму школите не се како кај нас до 12 часот, таму децата учеа до 16 часот“.
На прашањето: Дали вашите деца одат на училиште откако сте вратени во Македонија, родителите
одговориле дека откако ќе се вратат во РМ децата се презапишуваат во училиште, но голем дел од
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нив се соочуваат со проблеми.
•

„Од училиштето не нè информираа за ништо, ги запишавме и ни рекоа дека не важат тие
свидетелства и дека треба да се вратат во исто одделение каде што беа пред да заминеме.“

•

Бевме да прашаме што треба да се прави за да се вратат децата на училиште, од нив добивме
одговор дека треба свидетелствата да ги преведеме и да ги носиме кај главниот и тие ќе
решат што понатаму со децава, односно дали ќе одат понатаму или ќе ги вратат од почеток
таму кај што беа пред да заминеме“.

•

„Доколку најстарата ќерка ми ја вратат во исто одделение кај што беше пред да заминеме,
нема да ја пуштам да оди на школо.“
На прашањето: Дали би поднеле тужба, доколку имате платен адвокат за не продолжување на
образванието на вашето дете, различни се мислењата, се чуствува страв кај родителите да не им се
случи нешто лошо на нивните деца и постои помирување со фактот дека децата иако се повозрасни
ги враќаат во исто одделение кај што биле пред да заминат.
•

„Би ги тужела само затоа што се прави дискриминација“.

•

„Не, затоа што сега брзо се вративме и не знаеме што ќе е следното.

•

„Не, моите деца продолжија во образование“

Фокус групата - Општина Штип
На прашањето: Што претавуваат за вас слободните граници, учесниците на фокус групата го
поврзале со решение за нивната лоша економска ситуација и подобар живот за нив и нивните деца.
•

„Мора да одиме, убави пари има таму, тука 2900 социјално имам и петчлено семејство сум, а
таму земав 1800 евра“.

•

„За нас преставуваше повеќе од посета, односно да си ги спасиме децата и што побрзо да
избегаме од Македонија бидејќи ги немаме тие услови“.
На второто прашање: Каков беше третманот таму кај што бевте, голем дел од испитаниците
биле задоволни од односот на властите кон нив во странската држава.
•

„Отидовме таму, се пријавивме, добивме стан и пари и таму останав 2 години таму“.

•

„Тие не примија љубезно, гостопримливи се како луѓе, се однесуваа кон нас како луѓе за
разлика од Македонија каде што тоа не го осетивме.“

•

„Супер, супер, од нашите подобри.“

На третото прашање: Дали вашите деца посетуваа училиште додека бевте надвор од Македонија,
беа дадени следните одговори:
•

„Пред да заминемe децата одеа на училиште, и таму додека бевме децата одеа на школо.
Свидетелствата останаа таму и децата повторно отидоа 3 година средно“.

•

„Тие таму посетуваа образование таму е задолжително децата да посетуваат училиште. Ние
кога стигнавме таму уште не нè пријавија, првиот збор им беше: децата на школо да одат,
иако не го знаеа јазикот. Тука посетуваа школо пред да заминеме. Имам три деца, големата
има 15 години, 11 години и најмалиот има 8 години“.

На прашањето: Дали вашите деца посетуваат образование откако сте вратени во Македонија,
беше одговорено дека дел од децата продолжиле во образование во Македонија по нивното
враќање, меѓутоа проблемот е што се вратени во исто одделение кај што биле пред нивното
заминување.
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•

„Не отидоа на училиште, тука детево одеше до 7 одделение, кога се вративме нè го примија,
бевме двапати и ништо“.

•

„Децата имаат 10 години и ги запишавме сега на училиште откако се вративме, од таму имаме
свидетелства. Свидетелствата не ги преведивме и од училиштето ми рекоа дека џабе ќе ги
преведам, нема да ги прифатат. Има оценки во свидетелствата, викаат може нема да ти ги
прифатат“.

•

„Децата посетуваа училиште во Германија, беа 4 и 5 одделение и сега тука ќе продолжат 4 одд
едно полугодие, па ќе подолжат 5 одд, а тие треба да се сега 6 одделение. Сега 4 одделение
ќе одат на полагање, а 5 од септември ќе почнат“.

Подолу се наведени некои од одговорите на прашањето: Дали ги нострифициравте
свидетелствата на вашите деца?
•

„Не пробавме, не ги земаа предвид, имавме превод на свидетелства и заверка на нотар, не
ни дадоа да одиме во МОН за нострификација дека тоа немало да успее“.
Во однос на прашањето: „Дали побаравте вашите деца да полагаат испити доколку не ги
нострифициравте свидетелствата?”, беа дадени следните одговори:
•

„Јас сакав тие директно да одат во 6 одделение, но од школото не ни дозволија. Ми рекоа
дека децата треба да одат на полагање ако не сакате вика да одат директно во 4 одделение,
нема да бидат 5 одделение.“

Прашање: Дали би поднеле тужба, доколку имате платен адвокат за не продолжување на
обраозванието на вашето дете?
„И да ги тужам веќе немам шанса, значи една и пол година помина откако се вративме и децата се
вратени. Нема да има шанса. Знам дека сепак ќе паднеме, поминало и времето и не би ги тужела да не
бидат вулгарни и да не ги направиме полоши.“
„Ако не ги примаат ќе поднесам тужба.“

Фокус групата - Општина Велес
Прашање: Што претставуваат за вас слободните граници?
„Отворањето на границите за мене беше една добра можност. Се знае, тука е сиромаштија и тоа
беше добра можност за нас за да дојдеме до финансии, тука се знае нема помош, големо семејство
малку пари.“
Прашање: Каков беше третманот таму кај што бевте?
„Добро, малку имаше мака, но после беше добро, по 2 месеца бевме сместени на подобро.“
„Jас бев сместена прво во прифатилиште, па по извесно време бев сместена во стан.“
Прашање: Дали вашите деца посетуваа училиште додека бевте надвор од Македонија?
•

„Децата таму одеа на училиште.“

Прашање: Дали сите посетуваат училиште?
•
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„Моите деца се дома, сè уште не одат во училиште од септември ќе почнат. Ние отидовме во
училиштето и ги прашавме што е проблемот и тие ни рекоа да одиме во септември и тогаш
ќе зборуваме. Ништо не ни побара и ништо не ни кажаа, само рекоа да одиме во септември
и ќе видиме“.

Прашање: Дали побаравте вашите деца да полагаат испити доколку не ги нострифициравте
сведителствата?
•

„Па ќе бараме затоа што он не сака така да оди на школо, многу се мали децата ако го вратат
во исто одделение каде што бил пред да заминеме.“

Прашање: Дали би поднеле тужба, доколку имате платен адвокат за не продолжување на
образованието на вашето дете?
•

„Мислам сега за сега нема потреба, веќе се сложив да оди во 3 одделение и сега ќе го заврши,
па ќе продолжи во 4 одделение. Веќе цела година помина“.

•

„Ако има адвокат, зошто да не, ќе тужам.“

Фокус група - Општина Кичево
Прашање: Што претавуваат за вас слободните граници?
•

„Слободно движење за слободни граѓани низ Европа.“

• „Слободен влез во Европските земји без оглед на етничката припадност.“
Прашање: Каков беше третманот таму кај што бевте?
•

„Коректен, не прифатија во прифатилиште сè додека не нè сместија во некој стан.“

• „Одлично бев примен од власта на градот кај што престојував во Германија.“
Прашање: Дали вашите деца посетуваа училиште додека бевте надвор од Македонија?
•

„Децата посетуваа училиште во Германија за тие 6 месеци.“

• „Моите деца за тие 9 месеци, одеа на училиште во Германија.“
Прашање: Дали вашите деца посетуваат образование откако сте вратени во Македонија?
• „По враќањето во Македонија децата го продолжија образованието.“
Прашање: Колку деца имате и на која возраст се?
•

„Имам две деца на 4 и 6 години,посетува едното дете предшколска,сега ќе оди за прво
одделение“

• „Имам 3 деца на 11, 9 и 5 години, двете деца посетуваат училиште.“
Прашање: Дали имавте проблем при запишување на децата во училиште по враќањето од
Македонија?
„При уписот на децата во училиште повторно во Македонија, немав проблем од училиштето,
бидејќи само 6 месеци престојував во Германија и децата не ја изгубија годината.“
•

„Немав голем проблем, ама двете деца ми ги вратија на назад, поради изгубена година.“

•

„Немавме проблеми за запишување на децата во училиште, ги поднесовме сите барани
документи.“
Прашање: Дали би поднеле тужба, доколку имате платен адвокат за не продолжување на
обраозванието на вашето дете?
•

„Немам потреба од таква работа.“
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ТЕРЕНСКО АНКЕТИРАЊЕ
Теренски анкети со семејства кои што заминале во западноевропските земји и повторно се
вратиле во Република Македонија беа спроведени во општините Штип, Кичево, Велес и седум
општини на територија на град Скопје – општините Шуто Оризари, Чаир, Ѓорче Петров, Гази
Баба, Кисела Вода, Карпош и Аеродром. Спроведени се вкупно 176 анкети во овие општини.

Општина Чаир - Топаана
Во Топаана - Чаир беа спроведени 17 анкети на семејства кои што најчесто ја напуштиле
Република Македонија поради финансиски причини барајќи во западноевропските земји
подобри услови за живот. Скоро сите испитаници во моментот на нивното заминување
имале деца кои што биле на училишна возраст и кои што морале да го напуштат училиштето
при нивното заминување во странство (најчесто кај овие испитаници тоа е Германија). На
прашањето дали се соочиле со некаков проблем при повторно запишување на нивните деца
во училиште, седум испитаници одговориле дека проблем е тоа што нивните деца морале
да повторуваат година бидејќи не им биле признати свидетелствата од странство. Еден
испитаник одговорил дека неговите деца не сакале да продолжат во школо по враќањето
во Македонија затоа што морало да се вратат назад неколку одделенија. Еден испитаник
одговорил дека неговото дете полагало класен испит и си продолжило со своето одделение, а
останатите испитаници одговориле дека нивните деца не го продолжиле своето образование
затоа што веќе пораснале и не сакале да одат во школо или затоа што стапиле во брак во
државите каде што престојувале. Никој од испитаниците немале проблеми со наставниците.
Што се однесува до успехот на оние деца кои што продолжиле во Македонија, споредбено со
тој што го имале во странство, испитаниците одговориле дека успехот на децата е подобар
во Македонија затоа што во странство имале проблем со јазикот.

Општина Шуто Оризари
Во Општина Шуто Оризари беа спроведени 40 анкети на семејства кои што ја напуштиле
Република Македонија најчесто поради финансиски причини барајќи во западноевропските
земји подобри услови за живот. Кај 19 испитаници забележан е проблем што нивните
деца морале да повторуваат година по нивното враќање или да се вратат назат две или
три одделенија. Некои од нив поседувале и свидетелства од странската држава, меѓутоа
не им биле признати. Токму поради тоа постојат неколку испитаници чиишто деца не ја
продолжиле наставата затоа што нивните деца не сакале да го продолжат образованите во
пониско одделение, разделени од нивната генерација. Единаесет испитаници тврдат дека
немале проблем при реинтеграцијата на нивните деца во училиштето. Некои од нив биле
заминати само на два/три месеци и при враќањето немале проблем да се вратат во своите
одделенија.

Општина Кичево
Во Општина Kичево беа спроведени 11 анкети на семејства кои што ја напуштиле Република
Македонија најчесто поради финансиски причини, барајќи во западноевропските земји
подобри услови за живот. Кај 6 испитаници забележано е проблем што нивните деца морале
да повторуваат година по нивното враќање или да се вратат назат едно одделение. Кај
двајца испитаници децата им се веќе возрасни и поради тоа не ја продолжиле наставата.
Тројца испитаници тврдат дека немале проблем при реинтеграцијата на нивните деца

64

во училиштето, меѓутоа не нагласуваат дали нивните деца ја продолжиле наставата во
соодветното одделение или биле вратени назад во одделението во кое биле пред да го
напуштат школото. Никој од испитаниците немал проблем со односот на наставниците и
останатите ученици кон нивните деца.

Општина Велес
Во Oпштина Велес беа спроведени 19 анкети на семејства кои што најчесто ја напуштиле
Република Македонија поради финансиски причини барајќи во западноевропските земји
подобри услови за живот. Скоро сите испитаници во моментот на нивното заминување
имале деца кои што биле на училишна возраст и кои што морале да го напуштат училиштето
при нивното заминување во странство (најчесто кај овие испитаници тоа е Германија). На
прашањето дали се соочиле со некаков проблем при повторно запишување
на нивните деца во училиште, девет испитаници одговориле дека проблем е тоа што нивните
деца морале да повторуваат година бидејќи не им било признато нивното образование
во странство. Тројца испитаници одговориле дека немале проблем при реинтеграцијата
на нивните деца во училиште. На осум испитаници децата не им продолжиле во школо по
нивното враќање, најчесто поради отсуство на желба за да посетуваат настава. За разлика
од претходните општини, овде четворица од испитаниците одговориле дека по враќањето
на нивните деца во образовниот систем се соочуваат со дискриминација и лош третман од
страна на наставниците и учениците.

Општина Штип
Во Oпштина Штип беа спроведени 20 анкети на семејства кои што најчесто ја напуштиле
Република Македонија поради финансиски причини барајќи во западноевропските земји
подобри услови за живот (најголем број од овие испитаници заминале во Германија). На
прашањето дали се соочиле со некаков проблем при повторното запишување на нивните
деца во училиште, само четири испитаници одговориле дека немале никаков проблем за
реинтеграција во образовниот процес. Кај 16 испитаници нивните деца не ја продолжиле
наставата. Она што е карактеристично кај овие испитаници е што дел од тие 16 испитаници
одговориле дека нивните деца не ја продолжиле наставата поради тоа што школото не им
ја признало документацијата, еден одговорил дека не сакале да го примат детето поради
возраста, а неколку испитаници одговориле дека нивните деца не продолжиле поради
немање на финансиски услови. Сите четворица испитаници чиишто деца се реинтегрирале
во наставата тврдат дека третманот кон нивните деца е добар и дека се добро прифатени во
училиштето, како и дека имаат добар успех.

Општина ЃорчеПетров и Општина Карпош
Во Општините Ѓорче Петров и Карпош беа спроведени вкупно 19 анкети на семејства кои
што најчесто ја напуштиле Република Македонија поради финансиски причини барајќи во
западноевропските земји подобри услови за живот. Речиси сите испитаници во моментот на
нивното заминување имале деца кои што биле на училишна возраст и кои што морале да го
напуштат училиштето при нивното заминување во странство (најчесто кај овие испитаници
тоа е Германија, а во одредени ситуации и Белгија и Холандија). Кај пет испитаници, нивните
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деца не продолжиле со настава по нивното враќање во Република Македонија поради
фактот што требало да бидат вратени во пониски одделенија, а не со нивната генерација,
како резултат на изгубени документи и свидетелства од странската држава, а во еден од
случаите тоа било поради лошиот и дискриминаторски третман од страна на наставникот.
Останатите 14 испитаници одговориле дека нивните деца го продолжиле образованието по
нивното враќање во Република Македонија, меѓутоа, скоро сите се соочиле со проблемот
на враќање на нивните деца во пониски одделенија затоа што не им ги признавале
свидетелствата од странската држава или, пак, не ги поседувале. Во еден случај им било
побарано да платат 200 евра, меѓутоа испитаникот не знае за што им биле побарани тие
пари, а во еден случај им било побарано да платат 100 евра на училиштето како казна оти
ученикот не посетувал настава две години. Кај еден од овие 14 испитаници се сретнува
проблемот на дискриминација на ученикот од страна на наставниците. Што се однесува до
успехот на оние деца кои што продолжиле во Македонија, споредбено со тој што го имале
во странство, различни се одговорите на испитаниците. Некои одговориле дека успехот на
децата е подобар во Македонија затоа што во странство имале проблем со јазикот, а има
неколку случаи каде што ученикот имал подобар успех во странство.

Општина Гази Баба, Општина Кисела Вода и Општина Аеродром
Во општините Гази Баба, Кисела Вода и Аеродром беа спроведени вкупно 50 анкети на
семејства кои што најчесто ја напуштиле Република Македонија поради финансиски причини
барајќи во западноевропските земји подобри услови за живот. Скоро сите испитаници во
моментот на нивното заминување имале деца кои што биле на училишна возраст и кои што
морале да го напуштат училиштето при нивното заминување во странство. Кај деветнаесет
испитаници, нивните деца не продолжиле со настава по нивното враќање во Република
Македонија поради фактот што требало да бидат вратени во пониски одделенија, а не со
нивната генерација, како резултат на изгубени документи и свидетелства од странската
држава, а во еден од случаите тоа било поради лошиот и дискриминаторски третман од
страна на наставникот. Кај еден од овие случаи на родителите им било кажано дека ученикот
не може да го прифатат во школо. Единаесет испитаници одговориле дека нивните деца
го продолжиле образованието по нивното враќање во Република Македонија, меѓутоа, се
соочиле со проблемот на враќање во пониски одделенија затоа што не им ги признавале
свидетелствата од странската држава или истите не ги поседувале како и со дискриминаторски
третман од страна на наставниците. Дваесет испитаници одговориле дека нивните деца го
продолжиле образованието по нивното враќање во Република Македонија и притоа не се
соочиле со никакви проблеми.
Што се однесува до успехот на учениците, споредбено со тој што го имале во странство,
карактеристично е тоа што кај испитаниците од овие општини многу подобар е успехот во
странство (во ЕУ-земјите) отколку во Република Македонија. Сите испитаници изјавиле дека
нивниот третман во западноевропските земји бил многу подобар и дека таму не се соочувале
со дискриминација како тука.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ТЕРЕНСКОТО
АНКЕТИРАЊЕ ПРИКАЖАНО ПО ПРАШАЊА
•

Дали имате побарано азил во некоја од западноевропските држави, доколку да, која е
причината за вашата одлука за заминување?

Вкупно

Герма нија

Белгија Фра нција Холандија Шведска

Од анкетарите на терен 176 одговорија дека имаа побарано азил во западноевропските земји.
103 од анкетираните побарале азил во Германија, а помал е бројот на лица кои побарале
азил во Белгија, Франција, Холандија и Шведска.

•

Дали имавте деца на училишна возраст пред да заминате во западноевропските држави?

Деца на училишна возраст

други ба ра тели на а зил

деца на училишна возраст

деца на д 16 години

Во 10 општини каде што е спроведено теренското истражување помеѓу 176 баратели на азил,
вкупно имаат 369 деца кои пред нивното заминување во западноевропските земји биле на
училишна возраст, додека, само 6 деца биле над 16 години.
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•

•

Дали вашите деца посетуваа училиште додека бевте во земјите на ЕУ?

Со да одговориле 130, со не одговриле 34.

Дали вашите деца добија свидетелство/диплома/потврда за завршено одделение во
државата каде што престојувавте?

Со да одговориле 103, со не одговриле 63.

•
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Откако сте вратени дали вашите деца продолжиjа со образование?

Со да одговориле 109, со не одговориле 53.

•

Дали би поднеле тужба, доколку имате платен адвокат за не продолжување на
образованието на вашето дете.

Со да одговориле 23, со не одговориле 98, но има и такви кои немаат доверба во институциите и кои не би поднеле
тужба и тоа се 54 од вкупниот број на анкетирани повратници од западноеврпските земји, но има и многу кои
одбиваа да одговорат на ова прашање.

Дали би поднеле тужба

да

не

нема а т доверба во институциите
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ
СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ ПОВРАТНИЦИ ПРИ НИВНОТО
ВРАЌАЊЕ ОД ЗАПАДНОЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ ВО КОСОВО И
СРБИЈА
Косово
Ситуацијата во Косово по однос на Ромите повратници е слична како и во Република
Македонија. Голем број од повратниците кои што се враќаат од Западна Европа се соочуваат
со пречки во однос на нивната реинтеграција во образованието. Тие немаат дипломи за да
ги докажат нивните академски постигнувања или таквите дипломи не им се признати.17
Дополнително, директорите на училиштата често бараат документи кои што се достапни
во земјите во кои претходно живееле во Западна Европа, што води кон ситуацијата
дека учениците не можат да се вклучат во наставата. Исто така, Ромите се соочуваат со
потешкотии во образовниот систем како резултат на, меѓудругото, познавањето на јазикот
и сиромаштијата во која тие се принудени да живеат. Со оглед на тоа што голем дел од нив
живееле поголем дел од животот во западноевропските земји, кај нив честопати отсуствува
добро познавање на албанскиот и српскиот јазик во споредба со нивните соученици кои
што живееле дома.18
Комбинирано, заедно со целокупната дискриминација во образовниот систем, учениците
кои што се приморани да се вратат, честопати треба да го запрат нивното образование, иако
голем дел од нив постигнувале голем успех при нивното образование во западноевропските
земји.
Србија
Генерално, во Србија се препознава одреден прогрес во однос на вклученоста на Ромите
во образовниот процес.19 Како и да е, постојат проблеми со реинтеграцијата на Ромите
повратници од западноевропските земји. Како и во Македонија и Косово, и таму постои
проблемот со недоволното познавање на српскиот јазик, недостатокот на потребните
документи за упис во училиште како и потешкотии околу нострификацијата на странските
дипломи.20
Во однос на околностите на нивното враќање, голем број на фамилии се враќаат во Србија
без доказ за образованието на нивното дете во Западна Европа. Честопати враќањето
е принудно, па фамилиите немаат време да ги средат потребните документи. По нивното
враќање во Србија, вадењето на потребните документи од странската држава може да биде
скапо, комплицирано и често пати многу бавен процес. Гледано од правен аспект, овие
документи се неопходни за запишување на учениците во српските училишта. Во пракса,
училиштата не делуваат на систематски начин по однос на ова прашање и оставено е на
менаџментот на секое училиште да донесува ad hoc одлуки посебно од случај до случај.21
Учениците повратници Роми честопати го напуштаат училиштето поради тоа што се принудени
да се вратат во одделението во кое што биле пред да заминат во западноевропските земји
(поради недостаток на соодветни документи и дипломи од странската држава) и покрај тоа
што нивната возраст не е соодветна за тоа и покрај тоа што во меѓувреме посетувале настава
во странство.22
17

Schweizerische Flüchtlingshilfe (2012), p. 18

18
OSCE: Reassessing the Progress in the Development and Implementation of the Legal and Policy Framework for the Reintegration of Repatriated Persons,
January 2014, p. 4: http://www.osce.org/kosovo/110147?download=true (20.1.2015); Terre des hommes (2014), pp.
35-36.
19
Decade of Roma Inclusion (2014), pp. 12-14, во STP REPORT Lost in Transition „THE FORCED MIGRATION CIRCLE OF ROMA, ASHKALI AND BALKAN
EGYPTIANS FROM KOSOVO“ 2017.
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Reintegration of Returnees in Serbia: An Overview of Awareness Raising Activities of the Agency for Human and Minority Rights Belgrade, Март 2008.

21

Reintegration of Returnees in Serbia: An Overview of Awareness Raising Activities of the Agency for Human and Minority Rights Belgrade, Март 2008, стр. 40

22

Ibid, стр. 41.

ЗАКЛУЧОЦИ
•

Од спроведеното истражување произлегува дека најчест проблем со кој што се соочуваат
учениците Роми по нивното враќање од западноевропските земји е проблемот со
признавањето на нивните дипломи и свидетелства кои што учениците ги стекнале во
странство. Тоа повлекува враќање на учениците во одделението кое што го посетувале
пред нивното заминување во западноевропските земји, што во голем број на случаите ги
обесхрабрува учениците бидејќи според возраста тие треба да се во повисоко одделение и
сето тоа резултира со отсуство на желба за понатамошно продолжување на образованието
и напуштање на училиштето.

•

Од добиените одговори од самите училишта, како и од одговорите добиени од терен од
страна на родители на ученици Роми, произлегува дека помеѓу училиштата постои различна
пракса во однос на документите што ги бараат како неопходни за повторна реинтеграција
на учениците во образовниот процес по нивното враќање во Република Македонија.
Невоедначеноста на оваа пракса води до несигурност кај родителите и учениците во однос
на потребните документи за повторен упис, бидејќи отсуството на некаков документ може
да води кон враќање на ученикот во пониско одделение или негово целосно невклучување
во наставата.

•

Кај повеќето училишта не постои можност за определување на одделение по пат на
тестирање во случај на отсуство на соодветна документација за посетувањето на наставата
во странската држава. Определувањето на одделение со тестирање на ученикот би дала
можност ученикот да се реинтегрира во образованието со својата генерација (доколку
истиот посетувал настава во меѓувреме во некоја од западноевропските земји), што ќе
спречи обесхрабрување и откажување на ученикот од продолжувањето на образовниот
процес во случај на негово ставање во пониско одделение што воедно и не е соодветно со
неговите години.

•

Забележано е дека во некои училишта се води евиденција за бројот на заминати ученици кои
што по нивното враќање не го продолжиле основното образование, меѓутоа сеуште е голем
бројот на училишта кои што таква евиденција не водат.

Според добиените податоци од училиштата, забележано е дека успехот на учениците после
нивното враќање во Република Македонија е намален поради недоволното познавање на
македонскиот јазик затоа што заминале во западноевропските земји на помала возраст и
немале можност да го научат добро македонскиот јазик, а некои немаат добра основа уште
од пред нивното заминување во странство. Затоа нивните оцени во странската држава се
подобри отколку во Република Македонија.
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•

Потребно е воедначување на праксата на училиштата во однос на потребната документација
која што учениците и нивните родители треба да ја достават со цел нивна реинтеграција во
образовниот процес по нивното враќање во Република Македонија.

•

Потребно е разгледување на можноста за определување на одделение на ученикот по пат
на негово тестирање, во случај кога ученикот посетувал настава во странската држава,
а не поседува соодветна документација, со цел вклучување на ученикот во соодветното
одделение со својата генерација и согласно неговата возраст и знаење. Со оглед на тоа дека
дел од училиштата се повикаа на тоа што Законот не предвидува таква можност, потребно е
да се разгледаат опциите за соодветни законски измени кои што во иднина би овозможиле
тестирање на учениците во ваков случај и определување на одделение соодветно на нивното
знаење.

•

Надлежните органи да ја разгледаат можноста за предвидување на скратени програми за овие
ученици со цел побрзо да се реинтегрираат во соодветното одделение со својата генерација
со која што тука го почнале образованието, со цел да се намали бројот на учениците кои
што по нивното враќање се обесхрабруваат и не сакаат да го продолжат своето основно
образование.

•

Потребно е воспоставување на соодветен систем во училиштата за водење на евиденција
за ученици кои што не го продолжиле образованието по нивното враќање во Република
Македонија.
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