
Упис ученика у средњу 
школу 

 



 

Да бисмо успешно одабрали занимање, неопходно 
је да будемо  

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИСАНИ. 

 

ДРАГИ ОСМАЦИ, УСЛЕД ВАЖЕЋИХ 
ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА И НЕМОГУЋНОСТИ 
ОКУПЉАЊА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ, ЖЕЛИМО ДА 

ВАМ НА ВРЕМЕ УКАЖЕМО О СВИМ 
ИНФОРМАЦИЈАМА КОЈЕ ВАС СЕ ТИЧУ ПРИ КРАЈУ 

ОСМОГ РАЗРЕДА И УПИСА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 



ОБРАЗОВНИ 
ПРОФИЛ- 

ЗАНИМАЊА 

Поред образовних 
профила- занимања, 
која постоје на 
тржишту рада, у 
будућности се 
очекује да ће бити 
тражена и нова 
занимања, нпр: 
Биоинформатичар, 
Консултант за учење 
на даљину, 
Стручњак за 
производњу органске 
хране, 
Стручњак за 
унапређење 
апликација  
за мобилне 
телефоне... итд. 



 
Спознаја својих:  

         Интересовања, способности, жеља, могућности... 

Информисање о свету занимања:  

        Од стране родитеља, школе, медија, вршњака... 

Препознавање блиске области рада и у оквиру 

ње – занимања. 

Реални избори – листа жеља 

 

 

 

Приликом избора будућег занимања, 
важно је следеће: 



 
 Уписаћу се у најближу школу. 
 

 Уписаћу се у школу зато што моји другари иду тамо. 
 

 Уписаћу се у школу коју су за мене изабрали родитељи. 
 

 Уписаћу се у школу која је популарна. 
 

 Уписаћу се било где јер имам слаб успех. 
 

 Уписаћу се било где јер сам Вуковац. 
 

 Уписаћу или оно што сам одабрао или нећу ништа уписати. 

Најчешће заблуде  
приликом одабира средње школе: 



 

ДОБАР ИЗБОР ШКОЛЕ: 

☺задовољство собом 
(успешно и без 
потешкоћа се завршава 
школовање) 

☺задовољство послом 

☺заинтересованост за 
посао  

☺испуњеност 
очекивања  

☺квалитетан живот 

 

ПОГРЕШАН ИЗБОР ШКОЛЕ: 
  тешко учење 

  слабе оцене, лоша 
дисциплина 

 понављање разреда 
 незадовољство послом 
  нервоза, разочараност  
 незадовољство собом, 

проблеми 
 разне болести 

 поремећени међуљудски 
односи 

 



 

Групе средњих школа: 
 

- Гимназије 

- Средње стручне школе 

- Уметничке школе 

- Војна гимназија и стручна школа 

 

Након завршеног осмог разреда 
имате могућност наставка школовања 



 Смерови:  

- Друштвено-језички и  

- Природно-математички смер 
 

 Гимназија општег типа 

Војна гимназија 

 Гимназија за ученике са посебним способностима:  

- Филолошка гимназија 

- Математичка гимназија 
- таленти: математика, физика, рачунарство и 

информатика (смер у пожаревачкој гимназији - 4 год.) 
 

Гимназија 



 

Средње стручне школе оспособљавају за рад. 
 

Дају могућност за наставак школовања. 
 

Школовање у њима траје  

             три године (III степен)       или  

             четири године (IV степен) 

Средње стручне школе 



 

Уметничке школе:  

     музичка, балетска, ликовна 
 

За упис у ове школе полаже се 

пријемни испит, око недељу дана пре 

завршног испита. 

Уметничке школе 



 

Војна гимназија 
 

Средња стручна војна школа 
 

Конкурс у фебруару 

Војна школа 



 

Здравствени услови проистичу из захтева рада 

(у Конкурсу - шифре). 

 

Испуњавање ових услова ученик доказује 

лекарским уверењем. 

 

Веома је важно ускладити здравствене услове 

са избором занимања. 

Здравствени предуслови 



 
Бодује се: 

- Општи успех у шестом, седмом и осмом 

разреду основне школе; 

- Успех на завршном испиту; 

- Резултати са такмичења у 8. разреду 

 

- Успех на пријемном испиту за оне који 

конкуришу за уметничке школе или специјалне 

гимназије. 

Бодовање 



 

Бодује се успех из школе – 60 бодова 

Бодује се завршни испит – 40 бодова  

 13 бодова на тесту из српског језика (матерњег)        

и математике,  

  14 бодова на комбинованом тесту) 

Максималан број бодова =100 

За упис у четворогодишње средње школе 

потребно је имати више од 50 бодова 

Начин бодовања 



 

Број бодова по успеху из ОШ: 

Просечна оцена општег успеха на крају  

VI, VII и VIII разреда, заокружи се на две децимале, 

сабере и помножени са бројем 4. 

Ученик који је имао просек 5 у сва три разреда 

има максималан број бодова по успеху – 60 

 

- ПРИМЕР: VI-4,50;  VII-3,80 и VIII-4,0 = 49,2  

 

 

Бодовање успеха из школе 



 
Такмичење у осмом разреду 

- Једно од прва три места на: 

1. Међународном такмичењу – математика и 
физика 

2. Републичком такмичењу - српски језик/матерњи 
језик, математика, историја, географија, 
биологија, физика и хемија. 
 

 Укупно може да се освоји од 2 до 12 бодова, које је уређено 
Правилником у Календару такмичења и смотри ученика 

основних школа. 

Бодовање успеха на 
такмичењу 



 
Само ученици који уписују школе за талентоване 

ученике полажу пријемни испит – провера знања 
и талената 

 

Пријемни испит се полаже око недељу дана пре 
завршног (који је обавезан за све, иако положе 
пријемни испит) 

 

На пријемном испиту се осваја различит број 
бодова зависно од школе. 

Пријемни испит 



 

Тестови: 

- Из српског језика (максимално 13 бодова) 

- Из математике (максимално 13 бодова) 

- Комбиновани тест (максимално 14 бодова) 
 

Комбиновани тест – пет предмета: 

биологија, историја, географија, физика и хемија. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ 

УЧЕНИКЕ 

Завршни испит 



 

Сви задаци су непознати. 

Половина задатака на тестовима биће са 

основног нивоа, а друга половина са средњег 

и напредног нивоа. 

Сви ученици полажу завршни испит и то у 

исто време. 

Завршни испит се полаже три дана –  

23., 24. и 25.јуна 2021. 

Завршни испит 



 

Збирке задатака 

Организована припремна настава у школи – 

распоред одржавања 

Организовање пробног тестирања –на основу 

дописа МНПТР одлаже се пробни завршни испит за 

петак, 09. и суботу, 10. април 2021. годне 

Конкурс за упис у средње школе - почетком 

маја. 

 

Припрема за завршни 
испит 



 

Према потребама ученика са сметњама у 

развоју и инвалидитетом 

Ученика који имају специфичне тешкоће у 

учењу и  

Ученика из социјално нестимулативних 

средина 

Прилагођавање завршног испита врши се према 

индивидуално образовном плану ученика. 

Прилагођавање завршног 
испита 



 
 Након што ученик зна укупан број бодова, у матичној 

школи попуњава листу од 20 жеља. 

 На првом месту  - жељени образовни профил, ка мање 
жељеним али можда реалнијим. 

 Што мањи број бодова, већи број жеља. 

 

- Уколико ученици имају исти број бодова предвиђених за 
упис у жељену школу, предност у рангирају има кандидат 
који је: 

 

 1) носилац Дипломе „Вук Караџић”; 

 2) освојио већи број бодова на такмичењима 

 3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту. 
 

Након завршног испита 



 
На овом линку можете да се информишете колико је 

било потребно поена за упис на одређени смер прошле 

школске 2019/2020 године . 

 

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Prethodna-
godina-pretraga/ 

Бодови по школама 



 
 http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/ 

 http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Prethodna-godina-pretraga  

 http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna 
 .... 
 

 
За све нејасноће  

или додатна питања  
ту су за вас 

ваши школски педагози 
Јелена и Радмила  

као и 
одељењске старешине  

Додатне информације 
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