
С О О П Ш Т Е Н И Е 
за учениците од прва, втора и трета година 

 
 

 Наставната година за учениците од I, II и III година ќе заврши на 10.06.2020 година (среда), 
преку далечинско учење, односно учење од дома, со примена на средствата за електронска 
комуникација. (Согласно член 2-а од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска 

сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба – „Сл.весник на РСМ“ број 116/20). 
 
 Успехот на учениците ќе се соопшти на 12.06.2020 година (петок) во договор со раководителите 

на паралелките. 
 

 Подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да 
полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо 
напредување, учениците ќе имаат во периодот од 12 јуни до 19 јуни 2020 година и од 10 август 
до 14 август 2020 година (за августовскиот испитен рок). 

 
 Термините и начинот за реализација на подготвителна настава, консултации и други форми на 

помош за учениците по предмети, ќе се добијат од веб страната на училиштето, огласната табла 
во училиштето и преку информација од раководителот на паралелката. 

 
 Пријавувањето на поправните испити и испитите на годината ќе се изврши на 15 јуни 2020 

година. 
  
 Полагањето на поправните испити и испитите на годината ќе се одржи на 22 и 23 јуни 2020 

година. 
 
 Распоред по предмети ќе има објавено на веб страната на училиштето – 

www.dobridaskalov.edu.mk. 
 
 Резултатите од поправните испити и испитите на годината ќе се соопштат на 24 јуни 2020 

година. 
 
 Доделувањето на Свидетелствата ќе биде утврдено дополнително, по добиени насоки од МОН 

и во договор со раководителите на паралелките. 
 
 За запишување на учениците во наредна учебна година, детални информации за терминот и 

начинот, како и потребни документи, учениците ќе добијат од раководителите на паралелките.  
 

 Други дополнителни информации можете да добиете од раководителите на паралелките, 
предметните наставници и стручната служба. 

 
 Останете во добро здравје!  

 
 

Датум: 03.06.2020 година                                                                                  Невенка Поп-Ангелова, Директор 
  


