
СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци 

И Н Ф О Р М А Т О Р 
 

за запишување ученици во I (прва) година во учебната 2021/2022 година 

во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци 
 

Изборот и запишувањето на учениците зависи од бројот на поените. Учениците што 
конкурираат во нашето училиште треба да имаат минимум 60 поени. 

 

1. За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие 
најмногу 50 поени (општиот успех од VI до IX одделение се собира, се дели на 4 

(четири) и истиот број се множи со коефициент 10). 
 

2. За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети 

(два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што 
се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој 
предмет).  

 

Изборни подрачја/комбинација 

Стручно образование/Струка 

Предмети Предмети Предмети Предмети 

Гимназиско образование  

- Природно-математичко 
подрачје (комбинација-А) 
 

Мајчин јазик Странски јазик Математика Физика 

Гимназиско образование  

- Природно-математичко 
подрачје (комбинација-Б)   
 

Мајчин јазик Странски јазик Математика Биологија 

Гимназиско образование  

- Општествено-хуманистичко  
подрачје (комбинација-А) 
 

Мајчин јазик Странски јазик Математика Историја 

Гимназиско образование  

- Општествено-хуманистичко  
подрачје (комбинација-Б) 
 

Мајчин јазик Странски јазик Математика Историја 

Гимназиско образование  

- Јазично-уметничко  подрачје 
(комбинација-А) 
 

Мајчин јазик Странски јазик Математика Историја 

Гимназиско образование  

- Јазично-уметничко  подрачје 
(комбинација-Б) 
 

Мајчин јазик Странски јазик Математика Историја 

Стручно образование 

Економија, право и трговија 

Економски техничар 

Правен техничар 

Мајчин јазик Странски јазик Математика Историја 



 

 3.  За освоено место од меѓународни и државни натпревари – Дипломи, 

ученикот може да добие: 
 

 За освоено место од меѓународни натпревари  -  5 поени 

 

 За освоено место од државни акредитирани натпревари:   
 

- За     I   место   -   3 поени 

- За     II  место   -   2 поени 

- За    III  место   -   1 поен 

 

Доколку ученикот поседува повеќе Дипломи, се вреднува само една – онаа 
што носи најмногу поени. 

 

 

 4.  За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение, 
ученикот може да добие најмногу 5 поени. 

(Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и 
незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за 
поведението од VI до IX одделение поделен со 4). 

 

 

 

Ученикот по сите критериуми утврдени со Конкурсот може да добие 

најмногу  80 поени. 
 

Учениците при уписот во Гимназиско образование, во Пријавата за 
запишување, задолжително треба да се одлучат за две од понудените 6 (шест) 
изборни подрачја.  

 

(Бројот на ученици во паралелката треба да биде согласно Законот за средно 
образование).  
 

НАПОМЕНА: 
По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците 

кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната 
доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.  

 

 

 
 

                                                                                              СОУ Гимназија  „Добри  Даскалов“ Кавадарци 

Април, 2021 година                                                         Училишна комисија за запишување ученици 
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