
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУНИ 2020 ВО ДУФК ,, МЕТОДИ 

МИТЕВСКИ – БРИЦО, - СКОПЈЕ 

01. 06. 2020 ( понеделник) - 10.06.2020 г. (среда ) – пријавување на вонредни 

испити во јунската сесија 

11.06.2020  (четврток ) – 10 ч. – Класни совети  за прва, втора и трета година. 

Потоа: Наставнички совет (Утврдување на успехот на учениците на крајот од 

наставната година) 

11.06.2020  (четврток ) – Пријавивање на испити на годината 

12.06. 2020 год.  (петок) –  Соопштување на успехот на учениците и издавање 

на евидентни листови  на ученици кои се упатени на поправен испит во 

термин по избор на класниот раководител 

12.06.2020 г.  (петок)   - до   19.06.2020г. (петок) -  подготвителна  настава, 

консултации и други форми на помош на учениците кои треба да полагаат 

поправни испити, испити на годината, дополнителни испити и испити за 

побрзо напредување. 

15.06.2020. (понеделник ) – 23.06.2020 (вторник) – полагање на испити на 

годината  

Испитите на годината ги следат и договараат класните раководители со 

предметните наставници и  по потреба свикуваат совет на паралелката . 

16.06.2020 год.(вторник)- 17.06.2020 год. (среда)- од 7 до 19ч. – Прво 

пријавување за упис во прва година за учебната 2020/2021 г. 

18.06.2020 год. (четврток)- 9ч. – Објавување на резултатите од уписот во прва 

година во првото пријавување за учебната 2020/2021 г. 

18.06.2020 год. (четврток)- 10 ч. – наставнички совет –разгледување на 

евентуални приговори на учениците на утврдените годишни оцени 

19.06.2020г. (петок) –Пријавување на поправни испити 



 22.06.2020  год.(понеделник) - 29.06.2020 год. (понеделник)- Полагање на 

поправни  и вонредни испити по распоред што дополнително ќе се објави; 

23.06.2020 год.(вторник) – 10 ч. –  наставнички совет (утврдување на успехот 

на учениците кои полагале испити на годината) 

24.06.2020 год. (среда)- 25.06.2020 год. (четврток) од 7 до 19ч. – Второ 

пријавување за упис во прва година за учебната 2020/2021 г. 

26.06.2020 год. (петок)- 9ч. – Објавување на резултатите од уписот во прва 

година во второто  пријавување за учебната 2020/2021 г. 

29.06.2020 год. (понеделник) од 7 до 19ч. – Трето  пријавување за упис во 

прва година за учебната 2020/2021 г. 

30.06.2020 год.(вторник) 9 ч. - Објавување на резултатите од уписот во прва 

година во третото  пријавување за учебната 2020/2021 г. 

03. 07.2020 г. (среда ) – 9 ч. – Наставнички совет ( Утврдување на резултатите 

од полагањето на интерен дел од државна матура , училишна матура за 

учениците кои завршиле четврта година во учебната 2018/2019 г. , поправни 

испити и вонредни испити, реализација на наставната програма по 

предмети,  информација за спроведените уписи и предлог  подготовки и 

насоки за учебната 2020/2021 година)    

ВАЖНА НАПОМЕНА 

(СИТЕ АКТИВНОСТИ ЌЕ СЕ ИЗВЕДУВААТ СОГЛАСНО ПРЕПОРАКИТЕ ОД МОН , 

УРЕДБИТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ ОД ВЛАДАТА ЗА ЗАШТИТА ОД КОВИД 19, А ЗА 

НАЧИНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА И ЕВЕНТУАЛИ ПРОМЕНИ БЛАГОВРЕМЕНО ЌЕ СЕ 

ИЗВЕСТУВААТ ВРАБОТЕНИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ) 

01. 06. 2020        Директор, 

С К О П Ј Е        Љупчо Станковски 

         ____________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 


