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Училишната комисија за упис на ученици во прва година во учебната 2020/21 година на
20.04.2020година донесе одлука за распишување интерен:

ОГЛАС

За запишување на редовни ученици во I година
во јунскиот уписен рок, во учебната 2020/2021 г. прво пријавување

1. Во I година во учебната 2020/2021г. ќе се запишат 262 ученика во 8 паралелки по
програма за гимназиско образование за следните изборни подрачја:

-природно-математичко подрачје - комбинација A
-природно-математичко подрачје - комбинација Б
-општествено-хуманистичко подрачје - комбинација A
- општествено-хуманистичко подрачје -комбинација Б
-јазично-уметничко подрачје – комбинација A
-јазично-уметничко подрачје – комбинација Б
- Во првото пријавување има:
- 262 слободни места за ученици, распоредени во 8 паралелки во кои наставата се
изведува на македонски јазик и кирилско писмо
2. Запишувањео на учениците во СУГС Гимназија "Раде Јовчевски-Корчагин" - Скопје
во учебната 2020/2021година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за
средно образование, Конкурсот на Министерството за образование од 27.03.2020година.
•

Услови за запишување:
•

Учениците да завршиле основно образование

•

Да имаат освоено најмалку 60 поени од:

•

успехот од основното училиште

•

поени за дипломи од меѓународни и државни натпревари

•

средна вредност на поени за поведението на учениците

•

Да не се постари од 17 години

•

Да се определиле за план и програма за гимназиско образование

•

Да ги исполнуват критериумите утврдени со овој оглас;

Напомена>Бесплатен превоз и сместување не се обезбедува за учениците кои ќе се запишат во
прва година, а во општината или регионот има гимназиско образование
Ученици од ромска етничка заедница можат да се запишат ако имаат до 10% помалку

*

поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за гимназиско образование и ако
ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното
Училиште..
3. За запишување на учениците во I година потребни се следните документи:
•

Пријава за запишување (пријавата ја подигате во Училиштето)

•

Оригинални свидетелства од VI до IX одделение;

•

Оригинален извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на
издавање)

Кон пријавата учениците доколку имаат освоено можат да приложат:
•

Дипломи од освоени I, II или III место од меѓународни и државни натпревари од
предметите: Македонски јазик и литература, странски јазик, природни науки,
математика, физика, хемија, биологија,

историја, географија во зависност од

барањата во изборното подрачје за кое конкурираат.
Дипломите од меѓународните и државните натпревари се земаат во обзир само ако
натпреварите се организирани од друштва или асоцијации регистрирани на државно
ниво (награди, дипломи и признанија од екипни натпревари и натпреварот Кенгур не
се земаат во обзир)
•

Конкурсни рокови

•

ЈУНСКИ УПИСЕН РОК (прво пријавување)

•

Пријавувањето за запишување на учениците ќе се врши на 16 и 17јуни 2020 од 800 до 1500.

•

Резултатите од пријавувањето, ранг листите на ученици и бројот на слободните места ќе се
објават на 18 јуни 2020 год.

•

ЈУНСКИ УПИСЕН РОК (второ пријавување)

•

Пријавувањето за запишување на учениците ќе се врши на 24 и 25 јуни 2020 од 800 до 1500.

•

Резултатите од пријавувањето, ранг листите на ученици и бројот на слободните места ќе се
објават на 26 јуни 2020 год.

•

ЈУНСКИ УПИСЕН РОК (трето пријавување)

•

Пријавувањето за запишување на учениците ќе се врши на 29 јуни 2020 од 800 до 1500.

•

Резултатите од пријавувањето, ранг листите на ученици и бројот на слободните места ќе се
објават на 30јуни 2020 год.

Второ и трето пријавување ќе има доколку во првиот уписен рок на првото пријавување не се
пополната слободните уписни места.
5. Критериуми за избор на ученици
1.За ученици кои основното образование го завршиле во Р.Северна Македонија.
•

Средниот успех на учениците од VI до IX одделение;
- За средниот успех од VI до IX одделение секој ученик може да добие намногу 50
поени (средниот успех од шесто,седмо,осмо и деветто одделение се собира,се дели со
четири и добиениот резултат се множи со коефициент 10)

•

Средниот успех постигнат по четири наставите предмети според изборното подрачје:
Изборно подрачје
Природно-математичко
подрачје-комбинација А

Задолжителен
предмет
Мајчин јазик
Странски јазик

Наставни предмети
значајни од струката
Математика
Физика

Природно
–
математичко
подрачје –комбинација Б
Општествен-хуманистичко
подрачје –комбинација А
Општествен-хуманистичко
подрачје –комбинација Б
Јазично-уметничко подрачје –
комбинација А
Јазично-уметничко подрачје –
комбинација Б

Мајчин јазик
Странски јазик
Мајчин јазик
Странски јазик
Мајчин јазик
Странски јазик
Мајчин јазик
Странски јазик
Мајчин јазик
Странски јазик

Математика
биологија
Математика
Историја
Математика
Историја
Математика
Историја
Математика
Историја

- За средниот успех од четирите предложени наставни предмети секој ученик може
да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).
Бројот на поените по предметите се добива кога збирот на оценките по соодветниот
предмет од шесто,седмо, осмо и деветто одделение се подели со четири.

•

Резултати постигнати на државни и меѓународни натпревари за постигнатите

резултати од државните и мегународните натпревари секој ученик може да
добие најмногу 5 поени.

Од меѓународни натпревари за освоено место – 5 поени
Од државни натпревари за освоено I место – 3 поени, за освоено II место – 2 поени, за
освоено III место – 1 поен.
Доколку учениците поседуваат повеќе награди се вреднува само највисоката награда.
•

За средна вредност од поените од поведението од VI до IX одделение може да
се добие најмногу 5 поени

o Примерно поведение се вреднува со 5 поени
o Добро поведение се вреднува со 3 поени
o Незадоволително поведение не се вреднува
Бројот на поени се добива како средната вредност и е збир од поените за поведението
од шесто до деветто одделение поделен со 4.
II.За учениците кои деветтото одделение го завршиле во Р.СевернаМакедонија а едно,
две или три одделенија завршиле во странство, за тие ученици се зема среден успех од
деветто одделение и се применуваат истите критериуми (наведени погоре).
6. Избор и запишување на учениците
•

Изборот и запишувањето на учениците се врши врз основа на РАНГ-ЛИСТА,
според вкупниот број на поени што се пресметуваат одделнo за секој ученик –
кандидат.

•

Вкупниот број на поени се утврдува според критериумите за избор наведени во
точка 5

•

Ученикот по сите критериуми утврдени со точка 5 може да добие најмногу 80
поени.
7. Критериуми по основ на проверка на знаење

Доколку со примена на критериумите за избор (од точка 5) од овој оглас на ранг листата се
појават ученици кои се со ист број на поени , а се на границата да бидат примени или одбиени
тогаш само за тие ученици ке се примени дополнителниот критериум - проверка на
знаење(квалификационо тестирање), и тоа по предметите значајни за изборното подрачје за кое
се определил ученикот.
Дополнителните критериуми нема да го менуваат бројот на основните поени туку ќе помогнат
во редоследот за рангирањето на учениците за кои ќе се применат дополнителните
критериуми.
•

Проверката на знаења ќе се спроведе на 22.06.2020 г. со почеток во 9 часот во просториите
на училиштето.

•

Конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 22.06.2020 година

8. Упис на ученици во паралелка со билигвална настава
•

Во рамките на осумте паралелки, доколку постои интерес од примените ученици, ќе се
формира една паралелка со 25 ученици за билигвална настава по програмата за гимназиско
образование. Наставата во оваа паралелка на дел од предметите ќе се изведува на
Француски Јазик, според планирана динамика.

•

Изборот на учениците за билигвална настава ќе се изврши од примените ученици по повој
оглас кои се пријавиле да учат во билигвалната паралелка. Доколку на огласот се пријават
повеќе од 25 ученици, а според бројот на бодовите се примени во Училиштето на
единствената ранг листа, тогаш

изборот ќе се изврши со примена на дополнителен

критериум за утврдување на степенот на познавање на Францускиот јазик потребен за
следење на наставата , по пат на квалификационо тестирање по француски јазик.
За времето и местото, доколку се организира квалификационо тестирање кандидатите ќе
бидат известени на денот на објавување на резултатите од уписот, односно на 22.06.2020
година.
9. Рок за подигнување на документите за незапишаните ученици
•

Кандидатите кои не се примени, докумените ќе може да ги подигнат ведаш по истакнување
на списокот на примените ученици, односно најкасно во рок од 48 часа.

•

Документите од учениците кои нема да бидат примени, а не се подигнати ќе бидат пратени
по пошта.

10. ИЗВЕСТУВАЊЕ
•

Пријавувањето се врши во училиштето (не по пошта) лично од ученикот т.е. Родителот или
старателот

•

Учениците кои го завршиле основното образование во странство треба да достават
ностифицирани документи.

•

Некомплетни или неисправни документи нема да се примат

•

За примените документи се издава потврда (евидентен број) за извршен прием

•

ПРИЕМОТ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ВРШИ ОД 8 ДО 15 ЧАСОТ

•

За информации учениците, односно родителите или старателите може да се обратат кај
секретарот на училиштето на тел. 02 3115 – 116 локал 104.
Директор
м-р Драган Арсовски

