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ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Вонредни  ученици  се  лица  кои  образованието  го  стекнуваат  со 
самообразование,по пат на полагање на
испити  за  одреден  план  и  програма  во  средното  училиште.Во  нашиот  центар  се 
верифицирани три степени на образование: III,IV и V степен.

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

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

• да е постар од 17 години;
• да е на боледување подолг период;
• да е во работен однос;
• во други случаи утврдени со статутот на средното училиште.

Запишувањето може да се изврши во текот на учебната година.

ВИДОВИ НА ВОНРЕДНО ШКОЛУВАЊЕ

Вонредното образование може да се реализира по еден од следните два вида:

1. По вертикална проодност;
2. По стариот начин на вонредно школување;

1.  Од  учебната  2010/11  со  решение  на  Министерот  за  образование  и 
наука,учениците кои завршиле трет
степен на образование по пат на вертикална проодност можат да полагаат испити за 
четврти степен по
посебни програми донесени од Министерството за образование и наука. Кандидатите 
кои се запишале
од учебната 2010/11 полагаат 5 предмети – разлика од прва,втора и трета година и 
сите предмети од
четврта година.
Висината на трошоците за овој тип на полагање ( премин од трет во четврти степен со 
вертикална
проодност ) се :

• Запишување на кандидатите – 2500 денари;
• Полагање испит по општообразовен наставен предмет – 300,00 денари
• Полагање испит по стручен наставен предмет – 1000,00 денари
• Административна такса-50,00 денари.
•
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2. Со одлука на училиштниот одбор бр.02-811/5 од 30.10.2007 година одредена е 
висината на
трошоците за стариот начин на вонредно школување:

• за учениците кои се запишуваат за трет или четврти степен на образование со 
завршено основно образование,како и оние ученици кои го изгубиле статусот 
на редовни ученици висината на трошоците е:
◦ 3000,00 денари за упис во секоја година;
◦ Полагање на испит со писмена работа и практична настава- 800 денари;
◦ Полагање на испит без писмена работа -700 денари.
◦ Административна такса-50,00 денари.

• за запишување на вонреден ученик во петти степен висината на трошоците е: 
5000,00 денари за упис во;
◦ Полагање на испит со писмена работа и практична настава- 800 денари;
◦ Полагање на испит без писмена работа -700 денари.
◦ Административна такса-50,00 денари.

• Ученици  со  завршено  несоодветно  образование  (гимназија,угостителско  и 
друго) 5000,00 денари за упис во;

◦ Полагање на испит со писмена работа и практична настава- 800 денари;

◦ Полагање на испит без писмена работа -700 денари.

◦ Административна такса-50,00 денари.

Уплатата на средствата за испитите се врши на следната жиро сметка:
752010596778710 на ОЕМУЦ,,Св.Наум Охридски,,-Охрид
Приходна шифра и програма 723013 Н/2

Уплатата за административна такса во вредност од 50,00 денари се врши на
Уплатна сметка 840 152 03161
Приходна шифра и програма 72231300
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ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ

Полагањето на испитите за вонредните ученици се организира во испитни сесии.
Со  одлука  на  Наставничкиот  совет  на  Центарот,ОЕМУЦ,,Св.Наум  Охридски,,-
Охрид,организира 8
испитни сесии за вонредните ученици и тоа во следните месеци:

• Февруари;
• Март;
• Април;
• Јуни;
• Август;
• Октомври;
• Ноември;
• Декември.

Кандидатите  во текот на една сесија  можат да пријават и полагаат максимум по 3 
предмети.  Додека  не  завршат  со  полагање  од  една  наставна  година  не  можат  да 
пријават и полагаат од
друга наставна година. На почетокот на секој месец кога се полагаат вонредни испити 
се објавува  распоред за полагање на вонредните испити кој ќе биде објавуван и на 
веб-страната  на  училиштето.  Пријавувањето  се  врши  најмалку  5  дена  пред 
отпочнувањето на полагањето на испитите.
Пријавувањето  на  испитите  се  врши  во  психолошко-социолошката  служба  во 
училиштето  по претходно извршена уплата за предметите и административна такса, 
со пополнување на молба и записници за испитите кои кандидатот планира да ги 
полага.
Кандидатот не смее да полага повеќе од еден предмет во еден ден.
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