ПРЕД ИЗБОРОМ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Врсте средњих школа:
- гимназија
- средње стручне школе
- уметничке школе
Размислите шта желите!
- да се после завршене средње школе запослиш
- да после средње школе наставиш школовање
- прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш неко занимање, а
после можда наставиш школовање
Гимназија:
- гимназија са смеровима: друштвено-језички (садржаји друштвених
наука, страни језици, проходност на факултете друштвених наукафилолошки, филозофски...) , природно-математички (садржаји
природних наука, проходност на природно-математички, технички
факултет....);
- смер- за ученике са посебним способностима за рачунарство и
информатику, полаже се пријемни испит;
- гимназија општег типа (подједнако заступљени предмети природних и
друштвених наука)
- школе за ученике са посебним способностима: филолошка гимназија,
математичка гимназија
- војна гимназија (www.gimnazija.mod.gov.rs)
Средње стручне школе
- четворогодишње и трогодишње трајање у зависности од
профила/образовног програма који се упише
- оспособљавају за разна занимања, али омогућавају и наставак
школовања на вишим школама и факултетима
- за упис у средње стручне школе потребно је лекарско уверење
Уметничке школе
- четворогодишње школе; уписују их ученици са посебном израженим
талентом
- полаже се пријемни испит
- оспособљавају за рад у уметничким занимањима и припремају за
даље школовање

Ваздухопловна академија (www.vakademija.edu.rs)
- посебни услови уписа
За прави избор школе важно је размислити о:
- интересовањима
- способностима
- радним навикама
- школском успеху
- школским предметима који те интересују
- перспективама занимања
- алтернативним/резервним занимањима
- могућностима даљег школовања
Извори информација:
- наставници
- стручни сарадници у школи
- средње школе
- сајтови, www. nsz.gov.rs (планирање каријере)
www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs (интерактивна верзија водича)
- Конкурс за упис у средњу школу, Информатор за упис у средњу
школу
- чланови породице
- другови, пријатељи
- Национална служба за запошљавање у Ужицу (психолог)
Најчешће грешке у избору школе и занимања:
- упис у популарну школу, у најближу школу, у школу коју су одабрали
родитељи, било где – због слабог успеха, било где – због успешности
у свему...
Пробни завршни испит (25. и 26. март)
Завршни испит (22. 23. и 24. јун)
- полажу сви ученици који су завршили осми разред
- три теста
- тест из српског језика
- тест из математике
- комбиновани: из биологије, географије, историје, физике и хемије



-

Вредновање општег успеха и завршног испита
на основу општег успеха у VI, VII и VIII разреду и успеха на завршном
испиту остварује се укупно 100 бодова;
на основу општег успеха остварује се највише 60 бодова
( збир средњих оцена на крају VI, VII и VIII разреда помножен са 4)
40 бодова на основу успеха на завршном испиту:
13 бодова из српског језика
13 бодова из математике
14 бодова на комбинованом тесту



Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на
основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном
испиту:
Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА
+ 0,7 ∙ КТ

-

VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту

(На пример, ученик који има резултат 17 бодова на тесту из српског језика
оствариће 11,05 бодова на том тесту).
Листа жеља
-

-

-

ученици је попуњавају после положеног завршног испита
на првом месту на листи жеља уписујеш смер/образовни профил који
би највише волео да упишеш, али у складу са бодовима из основне
школе и бодовима на завршном испиту
листу жеља попуњаваш редом уписујући школе, смерове/образовне
профиле које желиш, али не без реда већ од већег ка мањем
интересовању
важност прецизног попуњавања листе жеља према упутству...

* О условима уписа, вредновању успеха, о завршном испиту и листи
жеља, документима потребним за упис детаљно у Конкурсу и
Информатору за упис у средњу школу!

С Р Е Ћ Н О!

