
НАСОКИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ  

ВО АВГУСТОВСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА  

 

 

1. Вонредните испити во августовска испитна сесија ќе се организираат преку далечинско учење, односно 

учење од дома со примена на средствата за електронска комуникација, со взаемна двонасочна 

комуникација, а без заедничко физичко присуство на учесниците. 

 
2. Пријавување на вонредни испити за августовска испитна сесија ќе се врши од 3 август  2021 година до 

12 август 2021 година, а полагањето ќе се спроведе од 23 август 2021 година до 30 август 2021 година . 

 

3. Пријавувањето на вонредните испити ќе се врши по ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ на следната e-mail адреса 

vonredniispiti@yahoo.com   

 

4. Вонредните ученици се должни да  пополнат ПРИЈАВА И ЗАПИСНИК за секој вонреден испит 

поединечно, кои се прикачени на web страната на училиштето vasilantevskidren.edu.mk  и да ги достават на 

горенаведената   e-mail адреса.  

НАПОМЕНА: Вонредните ученици при пополнување на Пријавата и Записникот, на самиот word документ 

задолжително да  напишат име и презиме, предметот кој сакаат да го полагаат и годината на образование. 

5. Во пријавата учениците ЗАДОЛЖИТЕЛНО да внесат e-mail адреса и телефонски број (мобилен), како би 

се овозможила комуникација помеѓу комисијата за изведување на вонредните испити, со цел учениците  

да бидат запознати со начинот и процедурите на полагање, како и да договорат точно време за 

воспоставување на електронска врска и започнување на испитот. 

6. Испитот со вонредните ученици по пат на средства за електорнска комуникација ќе  се одвива преку 

дискусија на некоја мрежа или платформа што овозможува директна видео поддршка (Скајп, Вибер, 

Теамс, итн.), каде што учениците  ќе одговараат директно на прашањата на комисијата. 



7. Пред одржување на испитот, училишната испитна комисија може да  достави до вонредните ученици 

определени задачи / проблеми / есејски прашања / писмени работи, кои учениците ги одговараат и ги 

проследуваат по електронски пат до комисијата  пред реализација на испитот.   

Во комуникацијата преку електронската мрежа / платформа, освен конкретни прашања поврзани со 

наставните програми, комисијата и учениците ќе ги дискутураат и задачите / проблемите / есејските 

прашања / писмени работи што претходно ги доставиле учениците.  

8. Насоки за спроведување на испит по предметот практична настава: 

8.1 Може да се организира испит по практична настава за вонредни ученици доколку има можности 

кандидатот / кандидатката да ги реализира зададените испитни задачи (изработката на одредени 

пресметки, калкулации, бизнис планови, нацрти, акти, обрасци, проекти, макети, изведби и сл.) и по 

електронски пат со користење на различни дигитални алатки да ги докаже  знаењата, ставовите и 

вештините пред членовите на училишната испитната комисија. 

8.2. Доколку кандидатот / кандидатката е во работен однос или претходно има работено во дејноста во 

која го полага испитот по практична настава, до членовите на училишната испитна комисија доставува 

референци, докази и други материјали со кои докажува дека по информален пат ги има стекнато целите 

од програмата за практична настава што ја полага како испит по вонреден пат. Училишната испитна 

комисија ги прегледува и проверува доставените докази за стекнатите знаења, ставови и вештини и во 

зависност од веродостојноста на доказите и спроведената валидација со целите од програмата за 

практична настава може да формира оценка. Доколку училишната испитна комисија процени дека 

доставените докази не се доволни за формирање на оценка, може да побара дополнителна средба преку 

организирање на on-line комуникација на која од кандидатот / кандидатката ќе побара дополнителни 

информации или одговори на дополнителни прашања. Доколку училишната предметна комисија добие 

задоволителни одговори може да формира  оценка за кандидатот. 

 
9. Доколку е неопходно физичко присуство на одредени ученици при полагање на вонредните испити по 
одредени наставни предмети, испитите ќе се организираат  согласно мерките и препораките за заштита од 
корона вирусот со ограничување на присуството на лицата во просториите и обезбедување на соодветна 
заштитна опрема и средства. 
 



10. Кандидатите кои ќе пријават вонредни испити се должни да извршат уплата на соодветен паричен 

надоместок за полагање на вонредни испити и уплата за административна такса и истите да бидат 

доставени заедно со Пријавата и Записникот во скенирана форма или како слика, а оригиналните 

уплатници дополнително ќе бидат предадени  кај одговорното лице за водење на вонредни испити.  

 

НАПОМЕНА: Во учебната 2020/2021 година паричниот надоместок за запишување на година на 

образование изнесува 5.000,00 денари, а паричниот надоместок за полагање на вонреден испит (стручен 

или општообразовен ) изнесува 650,00 денари. 

                      Директор, 

                       м-р Тања Јовановска  


