
ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
УПИС И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТИ



Услови за запишување:

• да е постар од 17 години;

• да е на боледување подолг период и од здравствени

причини не може да следи редовна настава;

• да е во работен однос (доказ дека е вработен);

• да го изгубил правото на редовен ученик и со одлука на

Наставнички совет може да добие статус на вонреден

ученик, по претходно доставена пријава/молба од

ученикот за запишување како вонреден ученик;

• да му е изречена педагошка мерка отстранување од

училиштето;

• во други случаи утврдени со Статутот училиштето.
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Потребни документи за упис

• Пријава;

• Свидетелство за претходно завршена година или завршено

средно образование(оригинал или копија заверена на нотар);

• Извод од матичната книга на родените;

• Уверение за државјанство, освен за учениците кои и по

августовски испитен рок не положиле испити од државна

матура и завршен испит;

• Потврда за реализирана феријална пракса;

• Потврда за завршена уплата на жиро сметка на Училиштето

на име уписнина;
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Уписнина за вонреден ученик 4

• Надоместот и уписнината на вонреден ученик за една година на образование важи две години

од моментот на добивање решение за вонреден ученик за запишување во соодветната година на

образование.

• Во рок од две години ученикот има право да заврши една година на образование со една

уписнина.

• Кандидатот плаќа упис за секоја година на образование.

• Вонредниот ученик е должен да започне со полагање на испитите во рок од една година од

запишувањето.Доколку кандидатот не започне со полагање на испитите во определениот рок

надомесот на име уписнина престанува да важи.

• Доколку кандидатот започне со полагање и направи прекин подолг од 18 месеци, треба да ја

обнови уписнината.

• Надоместот за уписнина не се враќа, доколку кандидатот кој се запишал како вонреден ученик

се испише од училиштето.

• Учениците кои и по августовски испитен рок не положиле испити од Државна матура/Завршен

испит можат да ги полагаат испитите во следните учебни години како вонредни ученици без

уписнина.



Испитите што ги полагаат вонредните ученици, се

полагаат во најмалку шест испитни рокови:

јуни, август, октомври, декември, февруари и април.

По потреба Наставничкиот совет одобрува и други сесии.
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Тек на вонредни испити: 6

• Уплатата на вонредни испити изнесува 600,00 денари по

испит, а за практична настава 1800,00 денари.

• Пријавувањето за испити на кандидатите се врши од 1-ви до

10-ти во месецот кога има сесија или по претходно

известување до денот наведен во известувањето.

• Пријавите/молбите за испитите се подигнуваат и

поднесуваат во училиштето заедно со соодветна уплатница

за пријава на испити со вкупен износ за сите предмети кои

се пријавуваат.



• Во текот на една сесија можат да се пријават и полагаат најмногу

три испита.

• Во еден ден ученикот може да полага само еден предмет.

• Во случај кога кандидатот е спречен да дојде на испит, должен е

најмалку еден ден однапред да се јави и да го оправда своето

отсуство, во спротивно ќе се смета дека кандидатот бил на испит.

• Кандидатите кои нема да се јават на испит во испитната сесија, а

пријавиле и уплатиле за испит, средствата ќе им се пренесат само

во наредната испитна сесија со писмен документ за оправдано

отсуство-болест или судска покана.
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• Полагањето се одвива од 15ти до крајот на месецот, по

утврден распоред кој ќе биде истакнат најмалку пет дена

пред започнување на полагање на испитите.

• Резултатите се истакнуваат најдоцна три дена по завршување

на испитната сесија.

• Распоредот за испити и резултатите ќе бидат истакнати на

огласната табла во училиштето или на веб страната на

училиштето www.sosuilinden.edu.mk

• Учениците да се консултираат со професорот со што ќе

добијат насоки околу полесно совладување на материјалот.
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Државна матура и Завршен испит 9

• Државна матура- два екстерни испити, два интерни испити и проектна

задача. Полагањето на државна матура е неопходно за оние ученици кои

своето образование сакаат да го продолжат на факултет. За повеќе

информации консултирајте го сајтот www.matura.gov.mk или обратете се

на факултетите за кои сте заинтересирани.

• Завршен испит- два интерни испити и проектна задача.

• Пријавите за државна матура/завршен испит се подигнуваат и поднесуваат

во училиштето заедно со соодветна уплатница.

• Уплатата за пријавување на државна матура или завршен испит изнесува

1800 денари (на жиро сметката за испити).

• Термините за испитите и резултатите ќе бидат објавени на огласна табла на

училиштето или на веб страната на училиштето.

http://www.matura.gov.mk/


10• Учениците до крајот на месец ноември треба да изберат тема за

проектна задача, а во месец декември пријавуваат државна матура или

завршен испит.

• Учениците изработената проектна задача треба да ја предадат

најдоцна до март, а ќе ја бранат / полагаат на крајот на март и

почетокот на април, по претходно објавен распоред.

• Проектната задача се брани, независно дали учениците имаат уште

предмети за полагање, а останатите предмети од завршниот испит се

полагаат во јуни само ако ученикот ги положил сите предмети од

четврта година.

• Оние што не положиле завршен испит или државна матура во јуни

имаат можност тоа да го сторат во август во термини пропишани со

календарот за организација на работа на средни училишта.



Уплатница за упис на вонреден ученик
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Уплатница за полагање вонредни испити
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Уплатница за полагање интерни испити од 

Државна матура/Завршен испит
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