
NJOFTIM PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE ME KORRESPODENCË
PËR AFATIN E MUAJIT PRILL 2020 NË SH.M.Q.SH "SARAJ"- SHKUP

Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim(Arsimi profesional-drejtimi ekonomi) si dhe  Byroja
për Zhvillimin e Arsimit(Arsimi gjimnazor-gjimnaz), jep udhëzim në mendimin e paraqitur për
metodën dhe mënyrën e realizimit të provimeve me korrespondecë në shkolla të mesme  në
afatin e prillit për nxënësit, rekomandon mbajtjen e provimeve në mënyrë elektronike vetëm për
nxënësit me korrespodencë të viteve përfundimtare, për të cilët është provimi i fundit apo tre
provimet  e  fundit  të  cilat  kandidati  duhet  t'i  jep  në  sesionin  e  prillit  që  t'a  mbaroi  vitin
përfundimtar në mënyrë të çregullt  dhe të cilët  kanë paraqitur  maturë shkollore apo maturë
shtetrore. Në raste tjera kur kandidati ka më tepër provime për t'a përfunduar vitin përfundimtar,
duhet t'i anulohet mundësia për dhënien e provimeve dhe të njejtat të realizohen në njërën prej
afateve tjera, posaqërisht në sesionet pas mbarimit të gjendjes së jashtëzakonshme.

1. Paraqitja e provimeve me korrespodencë për afatin e Prillit do të jetë nga 2 prill deri më 15 prill 
2020. 

2. Dhënia e provimeve me korrespodencë për afatin e Prillit do të jet prej datës 25 prill deri me 30 
prill 2020.

3. Paraqitja e provimeve me korrespodencë do të bëhet në mënyrë  Elektronike në e-mail adresën: 
Saraj_Shkup@yahoo.com 

4. Kandidatët të cilët do t´i  nënshtrohen provimeve me korrespodencë janë të detyruar të 
plotësojnë Kërkesë e cila është në web faqen e shkollës www.saraj.edu.mk dhe Facebook :  
/shmqshsaraj.zyrtar ta dërgon në e-mail adresën: Saraj_Shkup@yahoo.com

5. Kandidatët të cilët do t΄i nënshtrohen provimeve me korrespodencë janë të detyruar të plotësojn 
Procesverbal  për çdo lëndë, e cila është në web faqen e shkollës www.saraj.edu.mk dhe 
Facebook :  /shmqshsaraj.zyrtar si dhe ta dërgohen në e-mail: Saraj_Shkup@yahoo.com

6. Kandidatët të cilët do t΄i nënshtrohen provimeve me korrespodencë janë të detyruar të bëjnë 
pagesën për dhënien e provimit me korespondencë dhe pagesën e taksës administrative, 
fletpagesa do të dërzohet te personi i zyrtarizuar për hudheqjen e provimeve me korrespodencë, 
pas mbarimit të krizës së jashtëzakonshme në R M V. 

7. Dhënia e provimeve me korrespodencë do të zhvillohet në mënyrë eletronike- me platforma të 
ndryshme elektronike.

 Shkup                                                                                                    Drejtor
Prill, 2020                                                                                        M-r.Bedri Gjureci
                                                                                                         _________________
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