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Избором школе - занимања бираш оно чиме ћеш
се можда бавити целог свог живота. Након
завршене основне школе, први корак ка
одрастању је одлука о томе коју средњу школу
уписати.

Битно је донети добру одлуку, која би требало да
буде у складу са интересовањима, али и у складу
са оним што се нуди на територији на којој би се
школовао будући средњошколац. Поред тога,
битно је одабрати средњу школу у односу на оно
што би садашњи осмак студирао након средње
школе.



Да би наставио своје образовање,потребно је да
се упишеш у неку од средњих школа које трају три
или четири године. Али пре него што наставиш
школовање, потребно је да покажеш знање на
пријемном или завршном испиту.

У школи ће пре полагања завршног испита бити
спроведено пробно завршно тестирање ученика.



• Основна школа се завршава полагањем
завршног испита у јуну месецу. Завршни
испит траје три дана:

• Први дан – српски, односно матерњи језик

• Други дан – математика

• Трећи дан – комбиновани тест (задаци из
биологије, физике, хемије, историје и
географије)



Бодови

Од школске 2018/2019. године промењен је
систем бодовања за упис у средње школе,
тако да ће садашњи и будући осмаци из
школе моћи да понесу највише 60, а да на
завршном испиту освоје још максимално 40
бодова. Испити из српског језика и
математике носе по 13 бодова, а
комбиновани тест 14 бодова.



Након полагања мале матуре, стижу
резултати. У року од неколико дана стижу
прво прелиминарни резултати,након чега
долази период за жалбе, уколико постоји
сумња у број бодова или томе слично.
Потом следе коначни резултати, на основу
којих ће се будући средњошколци
рангирати.



Рангирање осмака врши се према оствареним
бодовима на основу успеха током школовања
које носи 60 бодова и на основу бодова
остварених на завршном испиту, где се
максимално може добити 40 бодова.

Додатне бодове можете стећи освајањем
награда на такмичењима, што вам може
донети максимално 20 бодова по предмету из
ког сте били на такмичењу.

Бодове можете освојити само ако сте били на
такмичењу у току осмог разреда.



• Веома је важно разликовати завршни испит од
пријемног испита.

• Пријемни испит полажу ученици који су се
определили за уметничке школе, филолошке
гимназије, математичке, гимназије, гимназије
за спортисте и школе за таленте.

• Завршни испит полажу сви ученици осмих
разреда.

• Kоначан број бодова за упис у жељену средњу
школу добија се када се саберу бодови
освојени на завршном испиту, општи успех у 6,
7. и 8. разреду. За упис у средње школе битни
су и резултати постигнути на такмичењима
ученика осмог разреда основне школе.



• Ученици осмог разреда полажу завршни
испит у својој школи.

• На основу успеха на завршном испиту
кандидат може да освоји највише 40
бодова, односно највише по 13 бодова на
тесту српског, односно матерњег језика и
математике и 14 бодова на комбинованом
тесту.



• Општи успех од шестог до осмог разреда исказује се
бројем бодова, тако што се општи успех на крају
шестог,седмог и осмог разреда заокружен на две
децимале, сабере и затим помножи бројем четири
(4). На основу општег успеха кандидат може
остварити највише 60 бодова.

• Бодови који се добијају за успех рачунају се на
следећи начин, пример:

• успех из шестог разреда 4,38

• успех из седмог 4,67

• успех из осмог разреда 4,73

• Укупно: 4,38+4,67+4,73=13,78 помножити са 4, следи
13,78×4=55,12 – број бодова на основу успеха



• Резултати постигнути на такмичењима вреднују се тако што се
кандидату који је у осмом разреду освојио једно од прва три
места на такмичењима из предмета додељују бодови:

• а) међународно такмичење које је у Kалендару такмичења и
смотри ученика основних школа:

• Прво место 12 бодова, друго место 10 бодова, треће место 8
бодова;

• б) републичко такмичење које је у Kалендару такмичења и
смотри ученика основних школа:

• Прво место 6 бодова, друго место 4 бода, треће место 2 бода.

• Kада је кандидат освојио више појединачних места на
такмичењима из једног или више предмета, узима се у обзир
најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.

• Републичка такмичења чији се резултати вреднују за упис су
такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом и
која има најмање три нивоа такмичења (општински, окружни,
републички).



Kако изабрати средњу школу?

• Најбоље би било да се средња школа одабаре
према склоностима и интересовањима.

• Следећи начин да се дође до најбољег избора
школе јесте и елиминација. Постоје следеће
групе средњих школа:

• Гимназије
• Средње стручне школе
• Школе за ученике са посебним способностима
• Школе за ученике са сметњама у развоју
• Приватне средње школе



ГИМНАЗИЈА
• Гимназија је школа која образује ученике за даље

школовање на факултетима или вишим сколама. Гимназија
пружа широко опште образовање. Траје 4 године.

• Не заборави ! Гимназија не оспособљава ни за једно
занимање.

• Постоје следећи типови гимназија:
• Друштвено-језички смер: преовлађују страни језици и

садржаји друштвених наука (српски језик и књижевност,
историја, филозофија, социологија, психологија).

• Природно-математички смер: већи број часова посвећен је
предметима природних наука (математици,физици, хемији,
биологији, информатици).

• Општи тип: приближно су подједнако заступљени
предмети друштвених и природних наука.

• Војна гимназија



• За упис у школе за ученике са посебним
способностима (филолошка, математичка, спортска
гимназија,гимназија за ученике са посебним
способностима за физику) полаже се пријемни
испит – провера одговарајућих знања и бодује се
општи успех у 6, 7, и 8. разреду.

• У Новом Саду постоје гимназије:
• Гимназија „Лаза Kостић“
• Гимназија „Светозар Марковић“
• Гимназија „Јован Јовановић Змај“
• Гимназија „Исидора Секулић



СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШKОЛЕ

• Деле се на трогодишње и четворогодишње школе.
• Четворогодишње средње стручне школе су школе које оспособљавају за рад

(за разна занимања), али дају и могућност за наставак школовања на вишим
школама и факултетима.

• Трогодишње школе - не пружају могућност директне проходности на факултет,
али постоји директна проходност на одговарајуће више школе. (Нпр. после
угоститељске школе у трогодишњем трајању може се, уз положен пријемни
испит, уписати виша хотелијерска школа).

• У Новом Саду постоје следеће стручне школе:
• Средња школа „Светозар Милетић „
• Медицинска школа „7. Април“
• Средња машинска школа
• Електротехничка школа „Михајло Пупин“
• Техничка школа „Павле Савић"
• Техничка школа „Милева Марић -Ајнштајн"
• Саобраћајна школа „Пинки“
• Пољопривредна школа са домом ученика ( Футог)



УМЕТНИЧKЕ ШKОЛЕ

• Уметничке школе оспособљавају за рад у 
уметничким занимањима и припремају за даље 
школовање. Трају 4 године. Уметничке школе 
уписују ученици са посебно израженим талентом за 
те области.

• За упис у уметничке школе полаже се пријемни 
испит-провера одговарајућих знања стечених током 
претходног школовања и посебних способности и 
вештина. Средње уметничке школе у Новом Саду:

• Музичка школа „Исидор Бајић“
• Балетска школа
• Школа за дизајн „Богдан Шупут



ПРИВАТНЕ СРЕДЊЕ ШKОЛЕ

*Е-гимназија 

*Гимназија “Живорад Јанковић” са домом ученика

*Елитна приватна економска школа и гимназија 

* Средња медицинска школа “Свети Архангел” 

* Средња школа “МЦ Висион Ацадемy” 

*Прва приватна оптичарска школа “Пашћан” 

* Прва приватна средња медицинска школа “Хипократ” 

* Рачунарска гимназија ”Смарт”

* Средња школа “Доситеј Обрадовић” 

*Средња школа “Свети Никола” 

* Средња стручна школа “Kруг”



Попуњавање листе жеља

Након положеног завршног испита и броја бодова које
си освојио попуњаваш ЛИСТУ ЖЕЉА.

• На листи жеља налазе се поља у која се уписује:

• шифра образовног профила

• назив школе

• назив образовног профила

Попуњену листу жеља мора потписати један од
родитеља, зато је потребно да ученици дођу са
једним од родитеља у школу на дан када се
попуњава листа жеља.



Упис

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу
уписао, следећи корак је предаја докумената за упис
у средњу школу.

• Потребна документа за упис су:
• Извод из матичне књиге рођених
• Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
• Сведочанство о завршеној основној школи
• Сведочанства последња три разреда основне школе
• Уверење о положеном завршном испиту
• Лекарско уверење за упис у средњу школу (није

потребно за сва занимања)
• Дипломе о освојеним наградама



ЗА ПРАВИ ИЗБОР ЗАНИМАЊА ВЕОМА СУ 
ВАЖНИ СЛЕДЕЋИ ФАKТОРИ:

• СПОСОБНОСТИ - могућности да се успешно обављају неке
активности.

• ИНТЕРЕСОВАЊА, ЖЕЉЕ - да ли те више интересују природне
науке, друштвене науке или уметности, шта волиш да радиш...

• ОСОБИНЕ – које особине су код тебе присутне (тачност, прецизност,
стрпљивост, истрајност, упорност,

• одговорност, сарадљивост, радозналост,отвореност,
комуникативност...).

• ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ - треба да одговара захтевима појединих
занимања - да ли болујеш од неких хроничних болести или имаш
специфичан здравствени проблем.

• ПОЗНАВАЊЕ СРЕДЊИХ ШKОЛА - важно је знати које средње
школе постоје, услови уписа,предмети који се изучавају, трајање,
могућности запошљавања после завршетка, могућности даљег
школовања.



• ПОЗНАВАЊЕ ЗАНИМАЊА - неопходно је познавати занимање
за које се особа опредељује: шта се ради, чиме се ради, на чему
се ради, шта се од радника захтева у погледу рада и здравља,
услови рада,способности, особине личности, позитивне и
негативне стране занимања.

• МАТЕРИЈАЛНЕ МОГУЋНОСТИ РОДИТЕЉА - разговарај са
родитељима о томе имаш ли могућност за школовање после
средње школе или могућност школовања ван места боравка.

• ПЕРСПЕKТИВЕ ЗАПОШЉАВАЊА - да ли се релативно лако
може добити посао у струци коју желиш да изабереш.Веома је
важно знати да ли се жељено занимање тражи или не, да ли се
после школовања може запослити, колико је тражено неко
занимања. Изабери школу у којој имаш највише шансе да успеш!
Свако занимање има и добре и лоше стране, па би било добро да
се унапред припремиш на то да жељена професијапоред онога
што ти се свиђа има и „мање лепу“ страну.



НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШKЕ KОЈЕ УЧЕНИЦИ ПРАВЕ ПРИ 
ИЗБОРУ ШKОЛЕ

• НЕДОВОЉНО ПОЗНАВАЊЕ ЗАНИМАЊА, - НЕРЕАЛНА 

ПРОЦЕНА - СПОСОБНОСТИ -свеједно ми је - одличан сам 
ученик и све ми иде добро или слаб сам ученик па само 

негде да се упишем.

• ИЗБОР ПРЕМА ДРУГОВИМА - тамо иду моји другови, па 
идем и ја, да се не раздвајамо.

• ИЗБОР ПРЕМА УТИСЦИМА ДРУГОГА - чуо сам да је то 
лака/тешка школа, популарна.

• ИЗБОР ПРЕМА ЖЕЉАМА РОДИТЕЉА - уписаћу се у школу 
коју су за мене одабрали родитељи.



МАЛИ САВЕТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ 
ИСПИТА

• Покушај да дођеш на испит у доброј физичкој кондицији. Завршни испити
трају два сата - корисно је„наспавати се“ колико је то могуће, доћи свеж,
одморан и сит.

• Провери да ли код себе имаш сав потребан прибор и документа.

• Пажљиво саслушај упутства.

• Пре него што почнеш са решавањем задатака прегледај пажљиво цели тест.
Планирај и распореди време решавања појединачних задатака. Прво
решавај задатке или групе задатака које најбоље знаш – тако ћеш ојачати
самопоуздање.

• Пажљиво и до краја прочитај свако питање пре него што означиш свој
одговор. Ако те питање збуњује прочитај поново.

• Ако се „блокираш“ одговарајући на неко питање, не размишљај предуго.
Почни да решаваш нешто друго, током решавања другог задатка твој ум ће и
даље тражити одговор.



• Обрати пажњу на ситнице и „цаке“.
• Уколико осетиш напетост или страх застани мало

и одмори се. Покушај извесно време да дишеш дубоко
и лагано. Или, уместо тога, замисли неки пријатан, за тебе
умирујући призор и задржи га извесно време у мислима.
Након опуштања настави да решаваш тест.

• Остави довољно времена да још једном
прегледаш свој рад и провериш да није нешто
изостављено.Предај свој рад тек када провериш и
исправиш евентуалне грешке и пропусте.



И, изнад свега, буди
оптимиста !










