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Вонредни испити
Вонредните ученици кои своето образование го стекнуваат со самообразование, по пат на
полагање испити за одреден предмет и програма во училиштето испитите кандидатите ќе ги полагаат
во 10 (десет) испитни рока и тоа:
ФЕВРУАРИ, МАРТ, АПРИЛ, МАЈ, ЈУНИ, АВГУСТ, СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ.

Во еден испитен рок вонредниот ученик може да пријави за полагање три предмети освен во
завршната година ако му остануваат за полагање 4 или 5 предмети за да може да пријави и полага
матура /државна и училишна матура и завршен испит/ може да пријави 4 односно 5 предмети.
Во еден ден ученикот може да полага најмногу по еден предмет според распоредот за полагање
на испитите, кој се истакнува на огласна табла и на веб страната на училиштето, најмалку 5 дена пред
започнувањето на полагањето на испитите..
По правило пријавувањето е во првата половина од месецот, а полагањето во втората половина
од месецот.
Како вонреден ученик може да се запише лице кое исполнува еден од следните услови:





да е постар од 17 год.
да е на боледување подолг период;
да е во работен однос
да го изгубил статусот на редовен ученик по било кој основ.

Во зависност од претходно завршеното образование во нашето училиште вонредното
образование може да се реализира на неколку начини :
1.

За ученици кои имаат завршено основно образование или го имаат прекинато средното
образование од било кои причини важи класичниот начин на вонредно полагање.
За упис во IV степен кандидатот треба да уплати :
3500 денари за упис на жиро сметката на училиштето
650 денари за полагање на писмен испит на жиро сметката на училиштето
550 денари полагање на испит без писмена работа на жиро сметката на училиштето
700 денари за полагање на испит од практична настава на жиро сметката на училиштето
1500 денари за полагање на испит за матура

2.

За ученици кои имаат завршено III степен од одредени образовни профили, односно ССО со
тригодишно траење овозможено е продолжување на образованието во IV степен, односно во ССО
со четиригодишно траење по вертикална проодност по посебни програми одобрени од МОН .
Вертикалната проодност вклучува 5(пет) испити, а потоа кандидатот продолжува во
IV година од соодветната струка.

3. За упис во вертикална проодност кандидатот треба да уплати :
2500 денари за упис на жиро – сметката на училиштето
300 денари за полагање на општообразовен предмет на жиро – сметката на училиштето
1000 денари за полагање на стручен предмет на жиро – сметката на училиштето
Потребни документи за вонредни уписи





Оригинал свидетелства и диплома од претходно завршено образование/првично се поднесуваат
фотокопии а откако ученикот ќе биде примен поднесува оригинал свидетелства однсоно
диплома
Извод од матичната книга на родените
Барање за вонреден упис – кај архиварот на училиштето
Уплатница за вонреден упис/по донесена одлука за прием на кандидат/
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Додека кандидатот не заврши со полагање од една наставна година не може да пријави и полага
предмети од друга наставна година.
Пријавувањето на испитите се врши во архивата на училиштето со претходно извршена уплата
за предметите, со пополнување на пријава и записници за испитите кои кандидатот планира да ги
полага.
Струки и образовни профили за кои кандидатите можат вонредно да се школуваат
Гимназиско образование од втора година
Текстилно-кожарска струка, образовни профили со четиригодишно траење




Техничар за изработка на облека, Техничар за моделирање на облека од прва година учебна
2019/2020 година
Конфекциски техничар
Текстилен техничар
Хемиско-технолошка струкa, образовни профили со четиригодишно траење
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