Важни информации за запишување на учениците од IX одделение за запишување во средно училиште

Полуматуранти, пред Вас е еден голем избор, но понатаму, во животот ќе се соочите со уште поголеми и
позначајни одлуки. Посакувам со леснотија да ги донесувате Вашите одлуки за избор, и да чекорите со сигурни
и стабилни чекори.
Согласно конкурсот за запишување во средните училиште, Ви ги доставуваме најважните информации за Вас.
Ви посакуваме успех...

КОНКУРСНИ РОКОВИ
1. Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 14 јуни 2021 година во период од 12:00 часот до
19:00 часот, на 15 и 16 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 19:00 часот и на 17 јуни 2021 година во
период од 07:00 часот до 15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со
резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 17 јуни 2021 година во периодот од 16:00
часот до 19:00 часот.
Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 21 јуни 2021 година, а
конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 21 јуни 2021 година.
2. Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на Второто пријавување и запишување на
учениците ќе се врши на 23 и 24 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 19:00 часот и на 25 јуни 2021

година во период од 07:00 часот до 15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг
листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2021 година во периодот
од 16:00 часот до 19:00 часот.
Квалификационото тестирање за второто пријавување ќе се организира во училиштата за средно образование
на 26 јуни 2021 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 26 јуни 2021 година.
3. Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 30 јуни 2021 година во период од 07:00 часот
до 19:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од
запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули 2021 година.
4. Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да
се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на 23 август 2021 година за што
доставуваат доказна документација.
По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во
училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во
училиштето во рок од 48 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на
учениците во рок од 48 часа.
Пријавувањето за упис во програмата Меѓународна матура во Средното училиште на Град Скопје
Гимназија „Јосип Броз Тито” - Скопје ќе се врши од 4 до 14 мај 2021 година.

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст: училишта) во учебната 2021/2022
година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование
и обука, Законот за спортска академија, Законот за Математичко - информатичка гимназија и со овој Конкурс.
Условите за запишување на учениците во прва година се:
- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години;
- да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование:
а) гимназиско образование;
б) стручно образование и обука;
в) средно уметничко образование;
г) средно образование за ученици со посебни образовни потреби;
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
При пријавувањето, учениците ги поднесат следните документи:
- пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува
на официјалната веб страница);
- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик,
странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од
значење за струката, насоката, односно изборното подрачје;
- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).
Учениците при пријавувањето во Спортската академија доставуваат и потврда за способности за спортски вештини за
спортот за кој ученикот е проверуван.
Учениците при пријавувањето во Математичко – информатичка гимназија доставуваат и потврда за положен приемен
испит со број на освоени поени по математика и физика.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
Критериуми за избор на учениците се:
− среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
− среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што
се од значење за струката);
− дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани
од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки,
математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно
изборното подрачје;
− средна вредност од поени добиени за поведение од VI до IX одделение. Во училиштата каде што се пријавуваат
поголем број ученици од планираниот број со еднаков број поени, ќе се организира квалификационо тестирање од
предметите значајни за струката.
Во средното уметничко образование (музичко, балетско и ликовно) и спортската гимназија, училиштата утврдуваат
дополнителни критериуми.
За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто,
седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).
За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за
сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5
поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено
место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени
за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.
За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени.
(Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се
вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и
деветтоодделение поделен со 4).
Ученикот по сите критериуми утврдени со конкурс може да добие најмногу 80 поени.

Повеќе информации на следниот линк:
https://mon.gov.mk/content/?id=3850

https://mon.gov.mk/stored/document/Konkurs%202021-2022%20mk.pdf

Полуматуранти, Ви посакуваме многу среќа ...

Стручна служба
ООУ “ Тихомир Милошевски “

