УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА УПИС

Овој дел го пополнува училиштето

СГГУГС „Здравко Цветковски“

Овој дел се однесува на уписните рокови:
прво (доколку се запишувате на 16-19 јуни)
второ (24-25 јуни), или трето (29 јуни)

Покрај e-mail адресата на ученикот, Ве молиме напишете ја и email адресата на родителот/старателот.
Во СГГУГС „Здравко Цветковски“ можете да изберете помеѓу
гимназиско или стручно средно образование

За точки 10 и 11, види на следната страна

Во СГГУГС „Здравко Цветковски“ во зависност од видот на
средно образование можете да изберете:
Гимназиско – македонски јазик
Стручно – македонски или албански јазик

Тука се внесува датумот на поднесување на документите
(не на пополнување).
Име, презиме и потпис на ученикот кој се пријавува.

Оваа пријава можете да ја пополните своерачно ИЛИ да ја пополните компјутерски* (Acrobat Reader -> Sign document) и да ја испечатите.
*Доколку изберете да ја пополните компјутерски, делот „Подносител на пријавата“ задолжително треба да го пополните своерачно.

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТОЧКИ 10 и 11
Точка 10
Во зависност од видот на средно образование, тука можете да изберете:
Четири години - Гимназиско образование
Три или четири години - Стручно образование (во зависност од струката – види подолу)
Точка 11
При пополнување на овој дел,
- Доколку сте избрале Гимназиско образование, изберете го подрачјето/насоката од понудените подолу
и пополнете во делот Подрачје/насока
- Доколку сте избрале Стручно образование, изберете ја струката од понудените подолу
и пополнете во делот струка, образовен профил
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
(четири години)
Подрачје/насока

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
(четири години)
струка, образовен профил

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
(три години)
струка, образовен профил

Природно-математичко (А)

Архитектонски техничар

Монтер за сува градба

Природно-математичко (Б)

Техничар дизајнер за внатрешна
архитектура

Ѕидар и нанесувач на малтери

Општествено-хуманистичко (А)

Градежен техничар

Поставувач на плочки и подови

Општествено-хуманистичко (Б)

Геодетски техничар

Одржувач на чадоводна
инсталација

Јазично-уметничко (А)
Јазично-уметничко (Б)

Не сте сигурни која струка најмногу ви одговара?
Дознајте повеќе за струките и можностите на следниот линк:

Не сте сигурни кое подрачје
најмногу ви одговара?

Стручно образование во СГГУГС „Здравко Цветковски“

Проверете кои предмети се вклучени во
секое од подрачјата и какви можности
за напредување имате по завршување
на следниот линк:

Гимназиско образование во СГГУГС
„Здравко Цветковски“

За дополнителна помош при пополнувањето,
или јавете се на 075 423 422 (проф. Бојан Лазаревски).

испратете

порака

на

Facebook,

Instagram,

