ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани родитељи/законски заступници ученика осмог разреда,
-

-

У периоду од 12. до 15. априла 2021.године можете пријавити своје дете за полагање пријемног
испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничкох школа електронским путем на
порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs)
Ако не искористите предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита,
пријаву у папирном облику можете поднети 15. и 16.априла 2021.год, у средњој школи која има
специјализована одељења, као и у уметничким школама.
У складу са Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину,
који расписује МПНТР, пријемни испит за наведене школе, биће реализован у средњим школама од
7. до 16.маја 2021.године.
Родитељ/законски заступник може, по први пут, онлајн, да оствари увид у резултате пријемног
испита свог детета које је полагало пријемни испит у специјализованим одељењима.
Ученик који је полаожио пријемни испит у специјализованим одељењима у обавези је да полаже и
завршни испит у школи где је завршило 8.разред јер једино тако стиче услов за завршетак основног
образовања и васпитања.
Ове школске године све активности које се односе на завршавање основне школе и стицање основног
образовања и васпитања, као и упис у средње школе , може се обавити путем овог портала, без
подношења документације у папирном облику.
Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021.годину, према
Календару образовно- васпитног рада, биће одржан 23, 24, 25.јуна 2021.године, а увид у
прелиминарне резултате родитељ/законски заступник може да види, на наведеном порталу, 27.јуна
2021.године.
На истом порталу можете поднети приговор на резултате завршног испита.
Листа жеља се подноси путем наведеног портала , уз могућност неограничених измена и допуна до
3.јула 2021.године.
Они који не искористе предност електронског подношења листе жеља , могу да поднесу листу жеља,
као до сада, у папирном облику у основној школи у којој је дете завршило 8.разред, 3. и 4. јула
2021.године .
На порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs), 11.јула 2021.године, родитељ/законски
заступник може да оствари увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и
смеровима у средњим школама.
Електронским путем, родитељ/законски заступник, може да обави упис детета у средњу школу,
путем наведеног портала.
Ученици који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, такође путем повезивања са
здравственим системом, омогућен је електронски упис, ако је ученик обавио преглед до тренутка
подношења електронске пријаве за упис.
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