ПРПЦЕДУРА УПИСА У СРЕДОЕ ШКПЛЕ
шкплска 2018-2019.
Kо може да упише средњу школу?
Сви ученици кпји заврше пснпвну шкплу и пплпже завршни испит мпгу да наставе шкплпваое крпз
средопшкплскп пбразпваое. Ппред средоих стручних шкпла (електрптехника, машинствп, грађевинарствп,
техничке шкпле…) ппстпје јпш и гимназија и уметничке шкпле. Сви ученици старији пд 17 гпдина мпгу да
пбаве упис у средоу шкплу у кап ванредни ученици, дпк млађи пд 17 гпдина уписују средоу шкплу кап
редпвни ученици. Средоа шкпла није пбавезна.
Kритеријуми
Рангираое ученика приликпм уписа у средоу шкплу врши се на пснпву бпдпва пстварених успехпм тпкпм
шкплпваоа (максималнп 60) и бпдпва стечених на малпм матури (максималнп 40).
ПРПМЕОЕН ЈЕ СИСТЕМ БПДПВАОА за упис у средое шкпле!
За шкплску 2018/2019 гпдину је прпмеоен систем бпдпваоа за упис у средое шкпле и такп да ће садашои
и будући псмаци из шкпле мпћи да ппнесу највише 60, а да ће на завршнпм испиту мпћи да псвпје јпш
максималнп 40 ппена. Испити из српскпг и математике нпсити по 13 бодова, а кпмбинпвани тест 14 бодова,
кап и да ће на тесту бити више питаоа птвпренпг типа.
Дп сада се рангираое ученика приликпм уписа у средоу шкплу вршилп се на пснпву бпдпва пстварених
успехпм тпкпм шкплпваоа (максималнп 70) и бпдпва стечених на малпј матури (максималнп 30 бпдпва).
Накпн пбјављених резултата завршнпг испита, сваки ученик
израчунава брпј бпдпва са кпјима кпнкурише за упис у неку пд шкпла.
Наредни кпрак је састављаое листе жеља где сваки ученик уписује шкплу и прпфил за кпји је
ппказап највише интереспваоа.
Kап прву жељу ученици унпсе прпфил за кпји имају највише интереспваоа, друга жеља је прпфил за
кпји су маое заинтереспвани, трећи јпш маое итд. Редпслед написаних шкпла је битан, јер ће
ученик бити расппређен у прву шкплу за кпју буде имап дпвпљнп бпдпва.
Неке пд преппрука су да се на листу напише минимум десет шкпла, пд двадесет кпликп је највише.
-

Kада се пппуоава листа, првп штп се уписује је шифра пбразпвнпг прпфила и пна се преписује из
кпнкурса кпји је пбјавилп Министарствп прпсвете, баш пнакп какп је тамп написана. Једна пд честих
грешака је исписиваое слпва у шифри ћирилицпм иакп је у кпнкурсу написана латиницпм. Накпн
исписиваоа, пбавезнп прпверити да ли је шифра тачнп написана.

Приликпм пппуоаваоа листе пптребнп је ппгледати кпликп су ученици ранијих гпдина имали бпдпва при
упису на пдређене прпфиле, чиме се стиче јаснија слика п шансама да се дете упише на неки пд жељених
прпфила.
Битнп је нагласити да не ппстпји универзална таблица или тачан брпј бпдпва кпји су пптребни за упис
ученика на неки пд смерпва, већ тп зависи пд интереспваоа ученика кап и брпја бпдпва кпје су псвпјили.
Накпн предаваоа листе жеља, чека се расппред ученика, пднпснп редпслед кандидата за упис у средое
шкпле.

