
 

Ortaokul kanununun 42’ci maddesine dayanarak(,,Makedonya Cumhuriyeti Resmi gazetesi’’ no 

44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 

113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 

98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 ve 64/2018 ve ,,Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 

Resmi gazetesi’’ no 229/2020), Mesleki Eğitim ve Öğretim Kanunu ,,Makedonya Cumhuriyeti 

Resmi gazetesi’’ no 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013; 137/2013, 41/2014, 

55/2016 ve 64/2018 ve ,,Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Resmi gazetesi’’ no 275/2019),ve 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı Üsküp ilanı, BEL ,,Gostivar’’- Gostivar müdürü duyurur : 

      

İ L A N 
2021/2022 okuma yılında 

I(birinci) sınıfa öğrenci kaydı 

 
I. ÖĞRENCİ SAYISI 

I (birinci) sınıfa 272 öğrenci, 8 sınıf, (102 öğrenci 3 sınıf makedon eğitim dilinde, 
136 öğrenci 4 sınıf arnavutça eğitim dilinde ve 34 öğrenci 1 sınıf türkçe eğitim dilinde) 
eğitim plan ve proğramına göre: 

- Makedon Eğitim Dilinde  
 

Eğitim Profili Öğrenci Sayısı Sınıf Sayısı Asgari Puan 

Еkonomi Teknisyeni 
Dört yıllık 

34 1 60 

Hukuk Teknisyeni 
Dört Yıllık 

34 1 60 

İşletme Yöneticisi 
Dört yıllık 

34 1 60 

 
- Arnavut Eğitim Dilinde 

 

Eğitim Profili Öğrenci Sayısı Sınıf Sayısı Asgari Puan 

Ekonomi Teknisyeni 
Dört yıllık 

68 2 60 

Hukuk Teknisyeni 
Dört yıllık 

34 1 60 

İşletme Yöneticisi 
Dört Yıllık 

34 1 60 

 
- Türk Eğitim Dilinde 

 

Eğitim Profili Öğrenci Sayısı Sınıf Sayısı Asgari Puan  

Еkonomi Teknisyeni 
Dört Yıllık 

34 1 60 

 
 

                                              II. ÖĞRENCİ KAYIT KOŞULLARI 
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Öğrenciler BEL ,,Gostivar’’- Gostivar 2021/2022 okuma yılında öğrencilerin kaydı 

ortaokul kanununa, mesleki eğitim öğretim kanununa ve Eğitim ve bilim bakanlığı Üsküp 
açtığı ilana dayanarak yapılmaktadır. Dersler makedon dilinde ve kiril harfleriyle 
yapılmaktadır. Makedon dili ve kiril harflerinden farklı eğitim gören diğer topluluklar 
eğitim o topluluğa ait dil ve harfleriyle uygulanır. 

 
Öğrencilerin kayıt koşulları: 
 

➢ İlkokulu bitirmiş olması;  
➢ 17 yaş altı olması; 
➢ Mesleki eğitim ve öğretim için bir plan ve proğrama karar vermesi 
➢  İlandaki kriterleri doldurması. 

 
 

III. KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR  
I (birinci) sınıfa kayıt başvuru için öğrenciler şu evrakları sunmalıdır: 
                                

➢ Kayıt formu (kayıt formunu Eğitim ve Bilim bakanlığı hazırlar ve resmi veb 
sitesinde yayınlar); 

➢ Оrjinel şahadetnameler VI dan IX sınıfa kadar; 
➢ Diplomalar (eğer ki varsa), kazanılan (I, II ve III) yerler uluslararası veya devlet 

yarışmalarından (anadili, yabancı dil ve genel dersler veya seçmeli derslerden); 
➢ Doğum kağıdı (tarihi farketmez). 

 
IV.  İLAN TARİHLERİ 

 I (Birinci) sınıfa 
Öğrencilerin başvurusu ve kaydı bir dönemde  Haziran ayında üç başvuru 

tarihinde yapılacaktır. 
Birinci başvuru ve kayıt tarihi 14 Haziran 2021 yılı 12:00 ila 19:00 saatleri 

arasında,15 ve 16 Haziran 2021 yılı 07:00 ila 19:00 saatleri arasında ve 17 Haziran 
2021 yılı 07:00 ila 15:00 saatleri arasında okul tarafından hazırlanmış proğrama göre 
olacaktır. Başvuran öğrencilerin kabulu, sıralama listesi ve serbest yerler 17 Haziran 
2021 yılında 16:00 ila 19:00 saatleri arası ilan edilecektir.  

Ortaokullarda sıralama sınavı, kesin sıralama listesi 21 Haziran 2021 yılında 
yapılacaktır, kesin sıralama listesi 21 Haziran 2021 yılında ilan edilecektir. 

İkinci başvuru ve kayıt tarihi 23 ve 24 Haziran 2021 yılı 07:00 ila 19:00 saatleri ve 
25 Haziran 2021 yılı 07:00 ila 15:00 saatleri arasında okul tarafından hazırlanmış 

proğrama göre olacaktır. Başvuran öğrencilerin kabulu, sıralama listesi ve serbest yerler 
25 Haziran 2021 yılında 16:00 ila 19:00 saatleri arası ilan edilecektir. 

Ortaokullarda sıralama sınavı, kesin sıralama listesi 26 Haziran 2021 yılında 
yapılacaktır, kesin sıralama listesi 26 Haziran 2021 yılında ilan edilecektir. 

Üçüncü başvuru ve kayıt tarihi 30 Haziran 2021 yılı 07:00 ila 19:00 saatleri 
arasında okul tarafından hazırlanmış proğrama göre olacaktır. Başvuran öğrencilerin 
kabulu, sıralama listesi ve serbest yerler 01 Temmuz 2021 yılında ilan edilecektir. 

 
 
 
 
İkmal sınavı, yıl sınavı ve hızlı ilerleme sınavında olacak öğrenciler Haziran 

döneminden sonra serbest yerlerin bulunduğu liselere kayıtlarını 23 Ağustos 2021 
yılında sınava girdiklerine dair evrak sunarak yapabileceklerdir.  
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Kayıt sonuçları ve sıralama listesi ilan edildikten sonra kabul edilmeyen 
öğrenciler 48 saat içinde kayıt için teslim ettikleri  evrakları geri almalıdır, okul da 48 
saat içinde evrakları geri vermeye yükümlüdür. 

V.SEÇİM KRİTERLERİ  
Birinci sınıf öğrenci seçme kriterleri: 

➢ Öğrencinin VI – IX sınıf başarı ortalaması; 
➢ Öğrencinin dört dersten ortalama başarısı (Ana dili, yabancı dil ve iki ders  

mesleğe önemli olanlar – Matematik ve Tarih); 
➢ Diplomalar (eğer ki varsa), kazanılan (I, II ve III) yerler uluslararası veya devlet 

yarışmalarından (anadili, yabancı dil ve genel dersler veya seçmeli derslerden); 
➢ VI - IX sınıf kazandığı davranış puanlarının ortalaması. 

 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için orta öğretim, engelliliğin türüne ve 

derecesine göre öğrencileri içerir 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için orta öğretim, engelliliğin türüne ve 
derecesine göre öğrencileri içerir.  

Okulun ek kriterlerine, bilgi ve becerilerine uyan Roman etnik grubuna ait 
öğrenciler  devlet liselerine kayıt için gereken asgari puandan %10 daha az puanla  
kayıt yapabilir. 

Birinci sınıfa kaydını yapacak öğrenciler eğer ki kaydını yaptığı bölüm (meslek ve 
profil) kendi belediyesinde ve yöresinde varsa öğrencilere ücretsiz nakliye ve 
konaklama sağlanmayacaktır. 

Planlanmış kabul sayısından daha çok öğrenci eşit puanla başvuru yapmışsa 
öğrencilere bölüme önemli derslerden sıralama sınavı  uygulanır. (Anadili ve Matematik) 
 Öğrenci VI - IX sınıf ortalama başarıdan en çok 50 puan alabilir (altıncı, yedinci,  
sekizinci ve dokuzuncu sınıf genel başarı toplanır dörde bölünür ve 10 ile çarpılır).  
 Dört dersin ortalama başarısı (iki ders her bölüm için geçerli – Ana dili ve 
Yabancı dil ve iki ders bölüm için önemli olan – Matematik ve Tarih), öğrenci en çok 20 
puan alabilir (her ders 5 puan).  
 Uluslararası veya devlet yarışmalarından derece kazanan öğrenci en çok 5 puan 
alabilir. (Uluslararası yarışmalarda derece alana 5 puan,devlet yarışmalarında derece 
alana:I’ci yer için 3 puan, II’ci yer için 2 puan ve III’cü yer için 1 puan). Öğrencinin 
yarışmalardan yanlız 1 derecesi değerlendirilir, en çok puan getireni. 
 Öğrenci VI - IX sınıf davranış notunun ortalamasından en çok 5 puan 
alabilir.(örneksel davranış 5 puan, iyi davranış 3 puan, memnun etmeyen davranış 0 
puan. Ortalama puan altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncunun toplamı dörde 
bölünerek   hesaplanır) 

Öğrenci ilanın kriterlerine göre en çok 80 puan alabilir. 
İlanda istenilen asgari puan kayıt döneminin birinci başvuru içindir.  

 Okullar Haziran kayıt döneminin ikinci başvurusu için ilan edilen gerekli puanı en 
çok 10 puan indirebilir. Düz lise, ekonomi-hukuk ve ticari bölümü ve sağlık meslek lisesi 
hariç. 
 İkinci ve üçüncü başvuru için okullar belirlenen, kayıt için gerekli asgari puanları 
vurgulayan iç ilan yayınlamalıdır. İlanlar 21 Haziran 2021 yılı ikinci başvuru için ve 25 
Haziran 2021 yılı üçüncü başvuru için yapılmalıdır.  
 Dokuzuncu sınıfı Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde bütünleyen, bir iki veya 3 
sınıfı (VI, VII veya VIII sınıfı) yurtdışında, o sınıfların başarısı yerine dokuzuncu sınıf 
başarısı alınır ve öğrenci sıralamasında aynı kriterler uygulanır.  
 Dokuzuncu sınıfı yurtdışında bütünleyen şahadetnamesini denkleştirerek okula 
kayıt yapabilir.   
 

VI. ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ, KAYDI VE SINIFLARIN OLUŞTURULMASI 
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Öğrencilerin seçimi ve kaydı,her konu için ayrı ayrı hesaplanan toplam puan 
sayısına göre öğrencinin karar verdiği plan ve proğrama göre yapılır.Öğrenci kaydı 
seçimi bir komisyon tarafından yapılır ve sıralama listesi ilan tahtasında duyurur. 
Memnun olmayan aday, sonuçların ilan tahtasında duyurulduğu günden itibaren 3 gün 
içinde itiraz etme hakkına sahip olup, itiraz başvurusu yapıldıktan en geç 3 gün 
içerisinde  okulun öğretmenler konseyi karar verir. Öğretmenler konseyinin itiraza ilişkin 
kararı kesindir.   

 
 

 
    

Gostivar, 01.04.2021 yılı.                              BEL „ Gostivar ” Gostivar 
                       Müdür 
 

    __________________ 
            Toni Efremoski 


