Врз основа на член 97 став (16) од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
51/2011, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗБИРНИОТ ИЗВЕШТАЈ СО
РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА
УТВРДУВАЊЕТО НА ПРОЦЕНТОТ НА НАЈГОЛЕМИ, ОДНОСНО НАЈМАЛИ
ОТСТАПУВАЊА ОД ДОБИЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на изготвување на збирниот извештај
со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на
учениците во основното училиште, како и начинот на утврдувањето на процентот на
најголеми, односно најмали отстапувања од добиените показатели.
Член 2
Збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на
постигањата на учениците, како и начинот на утврдувањето на процентот на
најголеми, односно најмали отстапувања од добиените показатели се изготвува врз
основа на споредувањето на резултатите на екстерното проверување на постигањата
на ученикот со годишната оценка на ученикот по соодветниот наставен предмет
согласно наставниот план, и врз основа на средната вредност изразена во проценти
од резултатите на екстерното проверување на постигањата на учениците со
годишните оценки на ученикот за кои нема отстапување и за кои отстапувањето е
поголемо од една оценка.
За секој наставник отстапувањето на оценките од екстерното проверување на
постигањата на учениците и оценките добиени од наставникот, се пресметува според
формулата

каде што:
n - вкупен број на ученици тестирани по конкретен предмет кај конкретен
наставник
oni - годишна оценка од наставникот за i-от ученик
oei - оценка од екстерното проверување за i-от ученик
О - средна вредност на отстапувањата за конкретен наставник
∑ - збир на n собироци.
Член 3
Збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерното проверување на
објективноста на наставникот при оценување на постигањата на успехот на учениците
по по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по
наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на
постигањата на учениците во основното училиште, како и начинот на утврдувањето на
процентот на најголеми, односно најмали отстапувања од добиените показатели се

изготвува врз основа на бодувањето на збирката на докази на секој наставник одделно
во основното училиште.
За секој наставник отстапувањето по наставните предмети со кои учениците се
стекнуваат со вештини, се пресметува на следниот начин:
-0 отстапување за 50 бодови,
-1 отстапување за 42-49 бодови,
-2 отстапување за 26-41 бодови,
-3 отстапување за 25 и помалку од 25 бодови и
-4 отстапување за 0 бодови.
Бодовите од став 2 на овој член се добиваат согласно Правилникот за начинот
на проверување на објективноста на наставникот при оценување на постигањата на
успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со
вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно
проверување на постигањата на учениците во основните училишта.
Член 4
Наставниците во основното образование се рангираат според средната
вредност на отстапувањата од член 2 и член 3 од овој правилник, започнувајќи од
најмалото кон најголемото отстапување.
Член 5
Збирниот извештај содржи: грб и име на Република Македонија, назив на
„ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР“, наслов „ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ“ дел А. со наслов
„ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ СО РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ЕКСТЕРНО
ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА“, табела со колони - реден број, име и презиме на наставникот, наставен
предмет, училиште, општина, отстапување во проценти, ранг, дел Б. со наслов
„ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ СО РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ЕКСТЕРНОТО
ПРОВЕРУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНОСТА НА НАСТАВНИКОТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕ НА
ПОСТИГАЊАТА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ СО
КОИ УЧЕНИЦИТЕ СЕ СТЕКНУВААТ СО ВЕШТИНИ, ОДНОСНО ПО НАСТАВНИТЕ
ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА
ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА“, табела со колони реден број, име и презиме на наставникот, наставен предмет, училиште, општина,
отстапување, ранг, место за потпис на директорот на Државниот испитен центар и
место за печат.
Збирниот извештај од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел на
овој правилник.

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
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