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Вра за средно образование(”Службен весник
на Република Македонија” број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,
33/10, 116/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17,64/18 и ”Служ6ен весник на Република Северна
Македонија” број 229/20 ), член 19 од Правилникот за начинот на следење,
проверување и оценување, полагање на испити и напредување на учениците во
средното училиште и член 133 од Статутот на СЕПУГС ”Васил Антевски-Дрен-
”Скопје, Училишниот одбор на седницата одржана на 30.08.2021 година го усвоии
следниот

ПРАВИЛНИК
-за полагање на вонредни испити-

Член 1
Во средните училишта освен редовни ученици можат да се запишат и

вонредни ученици кои завршиле основно образование.

Член 2
Вонредните ученици се лица кои образованието го стекнуваат со

самообразование, по пат на полагање на испити за одреден план и програма во
средното училиште.

Како вонреден ученик може да се запише лице кое исполнува еден од
следните услови:

- да е постаро од 17 години;
- да му е изречена педагошка мерка отстранување од училиштето.

- да е на боледување подолг период;
- да е во работен однос и

- во други случаи утврдени со статутот на средното училиште

Член З
Уписот на вонредни ученици се врши во месец септември.
Вонредните ученици за запишување на година на образование плакаат

паричен надоместок од 5.000,00 денари, а за полагање на еден вонреден испит
(општообразовен или стручен предмет) плакаат паричен надоместок по 650,00
денари.

Запишувањето на вонредните ученици се врши на следниот начин и со
приложување на следните документи:

-Барање за запишување како вонреден ученик
-Извод од матична книга на родени
-Свидетелство за завршена година на образование
-Уплатница за изврешена уплата на година на образование



Директорот на училиштето со решение назначува од редот на вработените
одговорно лице- раководител на вонредните ученици.

Одгворното лице -Раководителот на вонредните ученици изготвува решение
со испити кои кандидатот треба да ги полага (редовни и дополнителни).
Решението се изготвува во два примерока од кои еден примерок му се дава на
кандидатот, а другиот останува во персоналното досие.

За да пријави кандидатот полагање на испити потребно е до Одговорното
лице-Раководителот на вонредните ученици да поднесе:

-Уредно пополнета пријава за полагање на вонреден испит
-Записници за испитите кои сака да ги полага
-Уплатница за уплатени средства на жиро сметка на училиштето за секој

пријавен вонреден испит согласно член З став 2 од Правилникот.

Член 8
Секој запишан ученик со статус на вонреден ученик за соодветниот

образовен профил во СЕПУГС ”Васил Антевски-Дрен-”Скопје, има право да ги
користи услугите од наставниците во вид на консултации, литература како и сите
барани информации за поуспешно подготвување на испитите.

Испитите за вонредни ученици, се полагаат најмалку во шест испитни рока:
јуни, август, октомври, декември, февруари и април.

Со одлука Наставничкиот совет може да одобри и дополнителни сесии за
полагање на вонредни испити.

Вонредните ученици во еден испитен рок може да пријават за полагање
најмногу три предмети. Во еден ден ученикот може да полага еден предмет.

Ч лен 1

За спроведување на вонредните испити директорот на училиштето формира
комисија за секој предмет составена од три члена и тоа: претседател и два члена.

Распоредот за полагање на испити по предмети, дата и време, се истакнува
на огласната табла во училиштето пет дена пред полагањето.

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а Ке се објави на
огласната табле на училиштето.

Претседате Учил цеп.о

Маргарита повска


