
ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ УЧЕНИЦИ  ЗА РАЗМЕНА  СО 
ЕТШ „МИХАЈЛО ПУПИН“- НОВИ САД

Критериуми

за избор на 4 ученици трета година од образовниот профил Компјутерска техника и 
автоматика  за размена со средното електротехничко училиште Михајло Пупин од  Нови Сад

Ќе биде избран по еден ученик од секој клас

Задолжително:
1. Сите ученици треба да бидат од образовниот профил компјутерска техника и автоматика 

и треба да се ученици во трета година.
2. Потпишана согласност од родител
3. Примерно поведение
4. Одличен успех 5,00 на крајот од 1 и 2 година.
5. Да сакаат да патуваат во Нови Сад на 5 дена.

Критериуми за бодување: 

 Учество на напревари поврзани со струката

Поени 1 место 2 место 3 место Учество

Училишен 3 2 1 0,5

Регионален 4 3 2 1

Државен 5 4 3 2

Меѓународен 6 5 4 3

 Воннаставни активности ( секоја активност по 1 поен)

Напомена:
Во случај повеќе ученици од ист клас да имаат ист број на поени на 21.09.2022 

година ќе се одржи дополнително тестирање по стручните предмети 
Во случај да нема заинтересирани од некој клас, ќе одат повеќе ученици од друг клас.
Патувањето и размената на учениците е планирано во периодот од 10 - 14. 10. 2022 година. За 
можни измени во терминот учениците ќе бидат навремено известени. 

Начин на апликација:
Ученикот треба да пополни пријава за учество на размената во која треба да се 

наведат бараните  информации.  Пријавите се подигнуваат во педагошка служба.



Приемот на апликациите е до 19.09.2022 во кабинет број 20 кај професорот 
Поликсена Митева до 13 часот.

Листата од пријавени ученици ќе бидат објавени  на 20.09.2022 година.
Тестирањето ќе се одржи на 21.09.2022 година. 
Резултати од тестирањето ќе се објават на 23.09.2022 година.

Одговорни наставници:
Поликсена Митева
Дијана Трајкоска



ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ

Лицето _______________________________________________________ родител/старател на 

ученикот _________________________________________________ во _________________ клас 

ја потпишувам оваа согласнот за учество во размената на ученици од СЕТУГС Михајло Пупин-

Скопје со средното електротехничко училиште Михајло Пупин од  Нови Сад. 

Согласен сум и да патува во Република Србија и да престојува таму во рамките на размената.

Согласноста се дава и е во важност до завршувањето на размената на ученици.

Датум Изјавил

_____________________ Име и презиме: __________________________

Потпис:_________________________________



ПРИЈАВА

за учество во размената на ученици од СЕТУГС Михајло Пупин-Скопје со средното 

електротехничко училиште Михајло Пупин од  Нови Сад.

Јас, ученикот______________________________________________________, роден на 

________________ година во ____________________________, ученик во трета година од 

_______________ клас од образовниот профил електротехничар за компјутерска техника и 

автоматика во учебната 2022/23 година се пријавувам за учество во размената на ученици од 

СЕТУГС Михајло Пупин-Скопје со средното електротехничко училиште Михајло Пупин од  Нови 

Сад. 



Задолжителни прилози кон пријавата

1. Успех за завршена прва година:__________________,  поведение _______________,

2. Успех за завршена втора година_________________, поведение _______________,

3. Учество на напревари (наведете натпревар, место, година, ментор/ фотокопија од 
сертификатот)  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Воннаставни активности ( наведете активност, место, година, ментор/фотокопија од 
сертификат) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Датум Име и презиме и потпис на подносителот:

_____________________ ____________________________________


