
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Почитувани ученици, 

Доделувањето на свидетелства за учениците од завршните години ќе се реализира  на 29.06.2020 во периодот од 08.30-14.10 часот 

според реден број од дневникот т.е. од: 

 
- 08.30-08.40 за реден број 1                                                                       

- 08.40-08.50 за реден број 2 

- 08.50-09.00 за реден број 3 

- 09.00-09.10 за реден број 4 

- 09.10-09.20 за реден број 5 

- 09.20-09.30 за реден број 6 

- 09.30-09.40 за реден број 7 

- 09.40-09.50 за реден број 8 

- 09.50-10.00 за реден број 9 

- 10.00-10.10 за реден број 10 

- 10.10-10.20 за реден број 11 

- 10.20-10.30 за реден број 12 

- 10.30-10.40 за реден број 13 

- 10.40-10.50 за реден број 14 

- 10.50-11.00 за реден број 15 

- 11.00-11.10 за реден број 16   

- 11.10-11.20 за реден број 17 

- 11.20-11.30 за реден број 18 

- 11.30-11.40 за реден број 19 

- 11.40-11.50 за реден број 20 

- 11.50-12.00 за реден број 21 

- 12.00-12.10 за реден број 22 



- 12.10-12.20 за реден број 23 

- 12.20-12.30 за реден број 24 

- 12.30-12.40 за реден број 25 

- 12.40-12.50 за реден број 26 

- 12.50-13.00 за реден број 27 

- 13.00-13.10 за реден број 28 

- 13.10-13.20 за реден број 29 

- 13.20-13.30 за реден број 30 

- 13.30-13.40 за реден број 31 

- 13.40-13.50 за реден број 32                                     

- 13.50-14.00 за реден број 33 

- 14.00-14.10 за реден број 34 

Напомена: Учениците треба да се раздолжат со учебници, клуч од шкаф и празнење на шкафот. 

 
Доделувањето на свидетелствата за завршена прва, втора и трета година на учениците ќе се реализира во месец септември 
2020 година, освен за учениците кои имаат потреба од нивно издавање во овој период од оправдани причини ( префрлување 
во друго училиште, преселба, запишување во ученички домови, аплицирање за ученички стипендии и друго). 
 

При доаѓање во училиштето треба да се почитуваат одредбите од Протоколот за прием на свидетелства, со задолжително 
носење на заштитна опрема, дезинфекција на раце и одржување на физичко растојание од минимум 2 метра. 

 
Со почит,                                                                                                                                                                                               
СОСУ „Илинден“-Илинден                                                                                                                                                                  
Директор,Зоранче Арсовски 
 


