ДИНАМИКА НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ДРЖАВНАТА И УЧИЛИШНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА
2017/2018 година
1. До крајот на месец ноември учениците треба да се определат за наставна област,
области од кои ке се работи проектната задача.
1.
До 08.12. 2017 год. Избор на тема за проектна задача, со готов список на теми по
паралелките најдоцна до понеделник 11.12.2018 год.
2.
Од 01.12.до 29.12.2017 год. Пријавување на учениците за полагање на државна
матура (пополнување на пријава и потврда за пријавена државна матура - Пријавите и
потврдите се доставуваат од стручната служба преку класните раководители).Воедно се
поднесуваат и пријави за полагање на училишна матура .Пријавите треба да се дадат кај
класните раководители најдоцна до 25.12.2017 год.
3.
Од 03.01. - 31.01.2018 год. Внесување на податоци од пополнети пријави на
кандидатите во базата на податоци на Државниот испитен центар -при МОН Скопје( го
врши секретарот на матурската комисија).
4. 15.февруари 2018 год. - Краен рок за враќање на Листите на пријавени кандидати од
Државниот испитен центар-Скопје до Гимназијата.
По овој термин ќе се истакнат спискови на матуранти за полагање на екстерниот дел од
матурата на огласната табла во холот на училиштето (се врши ПРОВЕРКА на податоците
во листите. Во колку сака ученикот да промени некој дел од матурата, со поднесено
барање до Наставничкиот совет, ќе се изврши промената што ја бара ученикот.
5.
01. Март 2018 год. - краен рок за доставување на верификувани листи на пријавени
кандидати до Државниот испитен центар ( по извршените корекции од страна на
учениците). ВАЖНО: ученикот повеќе нема можност за менување на делот од екстерната
матура.
6.
Најдоцна до 09.03.2018 год. Проектната задача да биде изработена и спремна за
презентација и одбрана пред Комисијата.
7.
Презентација и одбрана на проектната задача ќе се одвива од 14.03. - 25.04.2018
год., во договор со предметните комисии..
ВАЖНО: Во второ полугодие ќе почнат подготовките,односно консултации за полагањето
на матурата во јунската испитна сесија.Менторите на генерацијата што полага матура
согласно добиени листи на ученици се должни да ги организираат консултациите во
договор со учениците.
Ноември 2017 год.
Д и р е к т о р, Марија Тодоровска

