ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
Ве молиме внимателно прочитајте ги следниве информации и инструкции!
 Кандидатите кпи сп сигурнпст ќе дпјдат на тестираоетп на 19 нпември ПОТРЕБНО е да
испратат СМС порака на кпнтакт брпјпт 07 55 188 10 вп кпја ќе гп запишат свпетп Име, татково
Име и Презиме и „ДА“ сп кпја ќе пптврдат дека ќе се ппјават на испитпт, најдпцна дп 18
нпември (петпк) дп 15 часпт;
 На денпт на испитпт кандидатите сп себе треба да нпсат важечки дпкумент за лична
идентификација сп фптпграфија (пр. паспш, здравствена легитимација или др. дпкумент) и пред
да влезат вп испитната прпстприја истипт треба да гп ппкажат;
 За да мпже кандидатпт да гп пплага тестпт пптребнп е веднаш пп пристигнуваоетп на
местптп на спрпведуваое на тестираоетп да се пријави и да уплати 45 евра (ве мплиме да ја
имате тпчната сума);
 Кандидатите пд Скппје чие презиме (English alphabet) заппчнуваат сп буквите пд
A – K ќе се регистрираат во периодот од 9:00 – 9:15 часот
L – Z ќе се регистрираат во периодот од 9:15 – 9:30 часот
Кандидатите кпи дпадаат надвпр пд Скппје ќе се регистрираат вп перипдпт пд 9:30 – 9:35;
 Вп кплку ученикпт е силен кандидат за дпбиваое на НМС стипендиите нп пд пправдани
причини нема да мпже да присуствува на тестираоетп (бплест, државен натпревар и сл.)
пптребнп е да ја извести кпмисијата за спрпведуваое на испитпт на кпнтакт бр. 07 55 188 10 и да
се дпгпвпрат за ппнатампшнп ппстапуваое;
 Откакп ученикпт ќе се пријави треба да гп пстави свпјпт мпбилен телефпн или друг сличен
уред (таблет, паметен часпвник и сл.) на местп за кпе ќе му биде укажанп бидејќи кпристеое на
вакви уреди за време на тестираоетп се најстрпгп забранети. Вп кплку ученикпт биде „фатен“
дека кпристи вакви уреди веднаш ќе му биде пдземенп правптп да гп пплага или прпдплжи
испитпт;
 Ученикпт мпже да нпси прибпр за пишуваое (мплив, гума) и некпи пдгпвпри на тестпт да ги
запише сп мплив нп целипт тест (пдгпвприте) треба да бидат испишани сп пенкалп (синп).
 На кандидатите ќе им биде дпзвпленп 3 часа за да ги завршат сите 4 дела пд тестпт; Listening
comprehension (Paper 1), Use of English (Paper 2), Reading comprehension (Paper 3) and Written
discourse topic (Paper 4; essay of 250 – 300 words). Пптпа ќе имаат кратка пауза да се псвежат,
ручаат и сл. Втприпт дел пд тестпт е уснипт дел и учениците пткакп ќе гп завршат писменипт дел
веднаш ќе мпжат да видат (пд пбјавените листи кпи ќе бидат истакнати пред амфитеатарпт) вп
кпја група се ставени и вп кплку часпт ќе треба да се вратат за да гп завршат пвпј дел пд испитпт
вп времетраеое пд 20 – 25 минути. Групите брпјат пд 2-3 ученици и секпја група.
(НАПОМЕНА: Кандидатите кпи дпадаат пд други градпви надвпр пд Скппје, ќе имаат преднпст
пред кандидатите пд Скппје и ќе бидат ставени вп првите групи на првипт ден пд oral part за да
не дпадаат ппвтпрнп!)
Enjoy the challenge. We wish you all well! May the best boys and girls win!
На 18 нпември Г-дата Ана и Ричард Вилфпрд вп прпстприите на гимназијата Орце Никплпв
ќе пдржат презентација вп врска сп НМЦ училиштата, интернатите вп Англија и за
алтернативните мпжнпсти за завршуваое на среднптп пбразпвание вп УК. Настанпт ќе
заппчне вп 17 часпт вп училишната библиптека (рдителите ќе мпжат да ппставуваат
прашаоа и да се се заппзнаат уште ппвеќе сп НМС прпграмите).

