
Упис ученика у средње школе



Професионална оријентација – прави начин 
за добар избор

 Када нисте сигурни, када се двоумите при доношењу 
битне животне одлуке, потребно Вам је да се 
оријентишете.

 Чувена кинеска пословица гласи ”Благо ономе ко ради 
оно што воли, цео живот проведе у забави”.

 Због тога је важно шта и 

како бирате. 



Професионална оријентација
 Информисање о свету занимања: родитељи, школа, 

медији, вршњаци...

 Спознаја својих способности,жеља и могућности;

 Препознавање блиске области рада и у оквиру ње –
занимања;

 Реални избори - листа жеља



Могућности наставка школовања
Групе средњих школа:

 ГИМНАЗИЈА;

 СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ;

 УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ;

 ВОЈНА ГИМНАЗИЈА



ГИМНАЗИЈЕ-смерови  

 Гимназија општег типа; друштвено- језички и 
природно-математички смер;

 Војна гимназија;

 Гимназија за ученике посебних способности: 
филолошка гимназија, 

математичка гимназија



Средње стручне школе  

 Школовање у њима траје три (3.степен) или четири 
године(4. степен);

 Оспособљавају за рад;

 Дају могућност 

наставка школовања;



 Музичка, Балетска, Ликовна

 За упис у  ове школе неопходно је полагање 
пријемног испита, отприлике недељу дана пре 
завршног испита, који је 

обавезан за све ученике 

8. разреда.

Уметничке школе



Војна школа

 Војна гимназија је средња стручна војна школа;

(Конкурс је у фебруару)

 Такође, за упис у гимназије за ученике посебних 
способности (филолошка, математичка гимназија) 
неопходно је полагање 

пријемног испита, отприлике 

недељу дана пре завршног 

испита.



ПО у ШКОЛИ
 Информисање ученика и родитеља (ЧОС, пано, 

сајт, родитељски...);

 Анкетирање ученика 8. разреда;

 Предлагање тестирања несигурних у свој избор на 
сајту www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs ;

 Упућивање на индивидуално саветовање и стручну 
помоћ психолога који се бави професионалном 
оријентацијом при националној 

служби за запошљавање у Панчеву;

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


Припреме  за  завршни  испит
 Збирке задатака;

 Организована припрема у школи (најмање  десет 
часова по предмету) ;

 Организовање пробног тестирања (27. и 28. марта);

 Конкурс за упис у средње школе;

 Прилагођавање завршног 

испита врши се према 

индивидуалном образовном

плану, за ученике којима

је то потребно. 



ЗАВРШНИ  ИСПИТ 
 Сви задаци непознати;

 Половина задатака на тестовима биће са основног 
нивоа, а друга половина са средњег и напредног 
нивоа;

 Завршни испит се полаже три дана (17. , 18. и 
19.јуна, по календару);

 Сви ученици у исто 

време полажу завршни испит; 



БОДОВАЊЕ
 Бодује се општи успех у 6. 7. и 8.разреду основне 

школе;

 Успех на завршном испиту;

 Резултати са такмичења у 8.разреду;

 За оне који конкуришу за уметничке или 
специјалне гимназије и успех

на пријемном испиту!



НАЧИН  БОДОВАЊА
 УСПЕХ ИЗ ШКОЛЕ – Просечне оцена на крају 6.,7. 

и 8. разреда се саберу и помноже са 4; Пример: 
ученик који је имао просек 5 у сва три разреда има 
максимални број бодова по успеху, а то је 60;

 ЗАВРШНИ  ИСПИТ – Максимални број бодова на 
тесту из српског језика-13 бодова; на тесту из 
метематике -13 бодова и на комбинованом тесту-
14 бодова; 

Максимални број бодова на 

завршном испиту је 40 .

 Максимални број бодова износи 100;



 За упис у четворогодишње средње школе потребно 
је имати  више од 50 бодова;

 Што се тиче резултата са такмичења једино се 
бодују ( са  2 – 12 бодова) прва три места на: 
међународном такмичењу из математике и физике, 
као  и на републичком такмичењу из српског 
језика, математике, биологије, географије, 
историје, физике и хемије (предмета заступљених 
на завршном испиту);



 Бодовање на пријемном испиту- провера знања 
талентованих ученика је различито,у зависности 
од школе;

 Пријемни испит се полаже око недељу дана пре 
завршног испита;

 Завршни испит је обавезан за све ученике, тако и за 
оне који су положили пријемни испит!



ОБЛАСТИ  РАДА
 ЛИЧНА  И  ДРУШТВЕНА  БРИГА   О  ЉУДИМА 

- рад на пружању помоћи људима

- личне услуге

 ПРЕДУЗЕТНИШТВО И  ПОСЛОВНЕ  УСЛУГЕ

- трговина, угоститељство и туризам

- економија,право и администрација



ОБЛАСТИ  РАДА
 РАД  СА  БИЉКАМА  И  ЖИВОТИЊАМА

- рад са биљкама

- рад са животињама

 КУЛТУРА, УМЕТНОСТ, МЕДИЈИ

-култура и уметност

-јавно информисање и медији



ОБЛАСТИ  РАДА
 ТЕХНИКА

-електротехника                                     

-машинство

-грађевинарство и архитектура

-саобраћај и телекомуникације

 ТЕХНОЛОГИЈА

-геологија, рударство и хидрометеорологија

-хемија, фармација и технологија   

-индустријска производња



СПОСОБНОСТИ  ОД  ЗНАЧАЈА

 Сналажење са речима;

 Сналажење са бројевима;

 Схватање начина рада машина и уређаја;

 Схватање односа у равни и простору; 

 Спремност руку и прстију; 

 Сналажење са људима;

 Веома је важно ускладити здравствене услове са 
избором занимања.



 Срећу приликом одабира жељеног профила 
средње школе својим ђацима жели

Тим за професионалну оријентацију 

ОШ “Јован Јовановић Змај” Ковин


