
РОКОВНИК  ЗА  IV  година 

МАЈ -ЈУНИ -ЈУЛИ 

- 17.05.2019 г. Завршува наставата за учениците од IV година. 

- 21.05.2019 г. во 16.00 ч. Совет на паралелките за IV год.  

Во  18.30 ч. Наставнички  совет.( ЗА СИТЕ )  

- 22.05.2019 г. во 11.00 ч. ќе се издаваат евидентните  листови и 

Родителски средби за IV година (информирање на родителите за 

оценките и правото на приговор доколку не се задоволни од одредена 

оценка.) 

- 20.05 - 28.05. 2019 г  во 9.00ч (за јунскиот испитен рок) и од 17.06- 

28.06. 2019г. (за августовскиот испитен рок) подготвителна настава, 

консултации за учениците од IVг. кои треба да полагаат поправни 

испити, испити на годината, матурски испити или дополнителни испити 

- 23.05.2019г. Пријавување на поправни испити за IVг. и за 

дополнителниот испит по информатичка технологија и испити на 

годината. 

- 28.05.2019г. Во 14.15 ч. Информатичка технологија - дополнителен 

испит . 

- 28.05.2019г, 29.05.2019 и 30.05.2019г. ќе се изведуваат поправните 

испити, дополнителните испити, испити на годината, вонредни испити за 

IV година. (учениците ќе имаат право да полагаат само еднаш во 

испитната сесија следната е во август). Комисиите се истите кои се 

формирани за матурските испити. 



- 28.05.2019 г. ќе се изведат писмените работи по поправните 

испити и испити на годината: 

   - Македонски јазик во 9.00 ч. 

   - Математика во       10.00 ч. 

   - Странски јазик во   11.00 ч. 

- 29.05. и 30.05.2019г. 9.00 ч. се полагаат поправните испити 

,вонредни и испити на годината по предметите (усниот дел). 

- 30.05.2018 г. 12.30 ч. ќе се одржи Наставнички 

Совет (за сите) за утврдување на резултатите од поправните испити 

за IV г. 

-30.05.2019г.  За сите ученици (редовни и вонредни) ученици  кои ја 

завршиле IV година, поднесување на документи за полагање на 

Државна или Училишна матура( сведителства од сите четири години, 

извод) кај класните раководители.  

-31.05.2019г.  Издавање на сведителствата за IVг. -за учениците кои 

полагаат поправни и вонредни испити и поднесување на документи за 

полагање на Државна или Училишна матура (сведителства од сите 

четири години, извод) кај класните раководители.  

   



 

ЕКСТЕРЕН ДЕЛ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА 

- 1.06.2019г. во 10.00 ч. полагање на екстерниот испит по    

АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК од Државната 

матура. (учениците да бидат присутни 30 минути пред започнувањето на 

испитот) 

- 8.06.2019 г. во 10.00 ч. полагање на екстерниот испит по 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА од Државната матура. (учениците да 

бидат присутни 30 минути пред започнувањето на испитот)  

-  11.06.2019г. во 10.00 ч. полагање на екстерниот испит по ХЕМИЈА, 

ФИЗИКА, БИОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА, ФИЛОЗОФИЈА И СОЦИОЛОГИЈА од 

Државната матура. (учениците да бидат присутни 30 минути пред 

започнувањето на испитот) 

- 13.06.2019г во 10.00ч. полагање на екстерниот испит по   

МАТЕМАТИКА од Државната матура. (учениците да бидат присутни 30 

минути пред започнувањето на испитот)    

 

ИНТЕРЕН  ДЕЛ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА ИЛИ УЧИЛИШНА 

МАТУРА 

- 17.06.2019 г. од 9.00 ч. – полагање на задолжителниот испит по 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА од Училишната матура. (учениците 

да бидат присутни 30 минути пред започнувањето на испитот)  

- 17. 06.2019г.-28. 06.2019 во 9.00 полагање на  интерни испити  од 

Државната матура или Училишната матура. (учениците да бидат 

присутни 30 минути пред започнувањето на испитот)  



РАСПОРЕДОТ НА ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИНТЕРНИТЕ 

ИСПИТИ ОД ДРЖАВНАТА И УЧИЛИШНАТА МАТУРА ЌЕ БИДЕ ИСТАКНАТ 

НА ОГЛАСНА ТАБЛА. 

- Резултатите од интерните  испити ќе се објавуваат  тековно три  

дена после завршувањето на секој интерен испит 

- Ученикот има право на приговор во рок од три дена  после 

објавувањето на резулатите по одредениот наставен предмет. 

- Објавување на резултатите од екстерните  испити  од Државната 

матура(кога ќе ги испратат од  Државниот Испитен Центар) 

    

ДАТУМОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИТЕ И РОКОВНИКОТ ЗА IV 

ГОДИНА ЗА АВГУСТ, ДОПОЛНИТЕЛНО ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА ОГЛАСНА ТАБЛА 

   

 Директор: 

Димче Настоски 

  

 


