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ООООООУУУ„„„КККооочччооо   РРРаааццциииннн“““,,,   ПППрррииилллеееппп   
 
 

Професионална ориентација на учениците од IХ одделение 

КККАААДДДЕЕЕ   ПППОООСССЛЛЛЕЕЕ   ОООСССНННОООВВВНННОООТТТООО   УУУЧЧЧИИИЛЛЛИИИШШШТТТЕЕЕ???   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„За да бидеш успешен мораш да бидеш заљубен во својата професија/работа“ 
Mary Lauretta 

 

Пред тебе е важна одлука.За да изборот е добар, важно е 
твојата одлука да биде промислена, а не резултат на случајност. 
 

 

ЗЗЗааатттоооааа       дддооозззвввооолллиии    сссиии    дддооовввооолллнннооо    ввврррееемммеее    зззааа    дддааа    рррааазззмммиииссслллииишшш    зззааа    тттвввооојјјоооттт    

ииизззбббоооррр    нннааа    зззааанннииимммааањњњеее    ииилллиии    зззааа    тттвввооојјјоооттт    оообббрррааазззооовввеееннн    пппаааттт !!!    

 
Совети како да го избереш занимањето кое ти одговара: 

Совет 1:  

 Посебно важно е  добро да ги познаваш Твоите желби, интереси и способности. 
 Размисли во кои области со задоволство сакаш да работиш, кои дејности Те интересираат.  
 Не заборавај дека во денешно време изборот на занимање не е нешто конечно!   
 Да се прилагодиш на новите предизвици, во нашето време на брзо живеење станува се 

позначајно. Кај првиот избор на занимања не се работи за „голема животна одлука“, туку 
пред се,  да за себе одберете добар старт. 

Совет 2:  

 Твоите размислувања сподели ги со своите родители, наставници, педагогот во 
училиштето или психологот. Понекогаш другите подобро и пореално можат да ги проценат 
твоите квалитети. 

Совет 3:  

 За да можеш да донесеш одлука за своето идно занимање и понатамошно образование, 
добро е да собереш информации  за занимањата и средните училишта. 

 Од презентациите на средните училишта можеш да добиеш податоци за образованието за 
поединечни занимања,  за работата  во тие занимања, како и предмети кои се изучуваат. 

 Но, секое занимање кое изгледа атрактивно не значи дека Ти одговара. 
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 Совет 4:  

 Размислувањата за твоите  желби и интереси, твоите особини и способности потребно е да 
ги споредиш со барањата на професијата. Секое занимање бара одредени способности, 
особини на личноста, мотивација и интересирања. Тоа придонесува за успешност во 
работата. Постави си прашање: „Колку моите интересирања и способности се во склад со 
барањата на занимањата кои ме интересираат? “ и „Дали можам да одговорам на тие 
барања?“ 

Совет 5:  

 Се препорачува да размислуваш и за алтернативи за посакуваното занимање или 
посакуваното образование. Затоа што на пример, нема слободни места, не ги исполнуваш 
условите, итн. 

Совет 6:    

 Твојата посакувана професија не се состои само од предности и работи што сакаш да ги 
правиш. Во секое занимање, мора да се вршат и работи кои се помалку задоволувачки. 

 Мораш точно да ги одмериш добрите и лошите страни, да размислуваш за последиците и 
да донесеш одлука. 

 Разгледај ги недостатоците на твојата посакувана професија и дали си подготвен да се 
соочиш со тие недостатоци.  По сите овие размислувања, можеш да направиш добар, 
внимателен избор. 

 Совет 7: 

 Како  што можеш да забележиш, изборот на професијата е долг процес, во кој можеш да 
научиш многу за себе и за деловниот свет. Советуваме  да започнете со собирање идеи и 
информации што е можно поскоро и да одвоите  време за овој процес на донесување 
одлуки.   

 

НННииикккооогггааашшш   нннеее   јјјааа   гггууубббиии   цццееелллтттааа   оооддд   пппрррееедддвввиииддд!!!      

ШШШтттооо   сссааакккаааммм???   –––   ДДДааалллиии   ооовввааа   еее   пппрррооофффееесссииијјјааатттааа   кккооојјјааа   јјјааа   сссааакккаааммм...   

ЗАПОМНИ: 

На крај изборот е ТТТВВВОООЈЈЈ! 

Училиштето, односно занимањето, мора да ти одговара ТЕБЕ. 
 

Совет 8: 

 Следниот чекор е да се добијат информации за условите за упис во средно училиште кои 
се регулираат со конкурс.  Значи, време да се собираат документите и да се подготват за 
процесот на аплицирање. 

 

ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  ККООИИ  ТТИИ  ССЕЕ  ППООТТРРЕЕББННИИ......  
 
СПИСОК НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО ПРИЛЕП 

Гимназија„Мирче Ацев“ 
Гимназиско образование (4 год) ..... мин 60 поени 
Спортска академија - фудбал 
СОУ„Ѓорче Петров“ 
1.Медицинска сестра (4 год) .... мин 70 поени  
2.Фармацевтски  техничар (4 год) .... мин 70 поени  
3. Физиотерапевтски техничар (4 год)....мин 70 поени 
4. Конфекцики техничар (4 год) ..... мин 45 поени  
5.Козметички техничар(4 год) .... мин 45 поени 
6.Фризер (3 год) .... мин 30 поени 
7.Техничар за обработка на дрво (4 год) ..... мин 45 поени 
8.Геолошко- рударски техничар (4 год) ..... мин 45 поени 
9. Ракувач со рударски машини  (3 год) ..... мин 35 поени 
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 СОЕПТУ„Кузман Јосифовски –Питу“ 
1.Економски техничар (4 год) .... мин 60 поени 
2.Бизнис администратор (4 год) ..... мин 60 поени 
3.Правен техничар (4 год) .... мин 60 поени 
4.Продавач (3 год) .... мин 30 поени 
СОУ„Орде Чопела“ 
1. Агротехничар/техничар за агроменаџмент (4 год) .... мин 40 поени 
2.Ветеринарен техничар (4 год) .... мин 45 поени 
3.Техничар за фитомедицина (4год) .... мин 45 поени 
4. Геодетски техничар (4год) ....  мин 45 поени 
5.Прехрамбен техничар (4 год) .... мин 45 поени 
6.Техничар за заштита на животна средина (4 год) .... мин 45поени 
7.Техничар за очна оптика (4 год) .... мин 60 поени 
8.Медицинско лаборантски санитарен техничар (4 год) .... мин 45 поени 
СОУ„Ристе Ристески – Ричко“ 
1.Машински техничар за моторни возила (4 год) .... мин 45 поени  
2.Техничар за производно машинство (4 год) .... мин 55/45 поени  
3.Автомеханичар (3 год) .... мин 30 поени 
4.Електротехничар за ком.техника и автоматика (4 год) .... мин 55/50 поени 
5.Техничар за индустриска мехатроника (4 год) .... мин 55/45поени 
6.Електричар/автоелектроничар (3 год) .... мин 30 поени  
7.Техничар за транспорт и шпедиција (4 год) .... 60 поени  
8.Техничар за патен сообраќај (4 год) .... мин 55 поени 
9.Графички техничар (4 год) .... мин 45 поени 
10.Спортска гимназија (4 год) .... мин 50 поени 
 
*(поопширни информации во Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта 
за учебната 2021/22година во РСМакедонија) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДДооккууммееннттии  ппооттррееббннии  ззаа  ууппиисс  
1.Пријава  за запишување (МОН) 
2.Оригинал свидетелства  од   VI до IX 
3.Дипломи од освоени (I,II и III) места од меѓуна 
родни и државни натпревари (доколку ги имате) 
4.Извод од матична книга  

РРооккооввии  ззаа  ппрриијјааввуувваањњее  
Прв рок 
1. Пријавување – 14,15,16 и 17 јуни 
2. Пријавување -23, 24 и 25 јуни 
3. Пријавување - 30 јуни    
    По јунски рок, на 23 август 
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ККррииттееррииууммии  ззаа  ииззббоорр  
Среден успех од VI до IX одд 
Среден успех по 4 предмети (мајчин и прв странски јазик и два соодветни  
за струката) 
Дипломи за освоени државни и меѓународни награди 
Средна вредност од поведение 
 
 

НННааачччиииннн    нннааа    пппрррееесссмммееетттууувввааањњњеее    нннааа    бббооодддооовввиии    зззааа    ууупппиииссс    вввооо    сссррреееддднннооо    оообббрррааазззоооввваааннниииеее    

За средниот успех од VI  до  IХ одделение ученикот може да добие ннаајјммннооггуу    5500  ппооееннии.. 
(општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот 
број се множи со коефициентот 10). 

За средниот успех постигнат од ччееттииррииттее  ппррееддллоожжееннии  ннаассттааввннии  ппррееддммееттии ( два наставни 
предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), 
ученикот може да добие ннаајјммннооггуу    2200  ппооееннии (5 поени за секој предмет). 

За освоено место  од ммееѓѓууннааррооддннии    ии  ддрржжааввннии  ннааттппррееввааррии ученикот може да добие:  
- За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, 
- За освоено место од државни акредитирани натпревари: 

 3 поени за Iместо, 2 поени за II место,  1 поен за III место.  

За средна вредност од поените за ппооввееддееннииее  оодд  VVII  ддоо  IIХХ  ооддддееллееннииее ученикот може да добие 
најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 
поени и незадоволително  поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените 
за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).  

   

СССррреееќќќнннооо    вввооо    ииизззбббоооррроооттт    нннааа    иииддднннооотттооо    ууучччииилллииишшштттеее    иии    иииддднннооотттооо    зззааанннииимммааањњњеее !!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                         Мај, 2021г.                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                Стручни соработници 


