КАЛЕНДАР УПИСА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика

понедељак

17.06. од 9-11 ч

Прегледање теста из српског (матерњег) језика

понедељак

17.06. од 12 ч

Завршни испит - тест из математике

уторак

18.06. од 9-11 ч

Прегледање теста из математике

уторак

18.06. од 12 ч

Завршни испит - комбиновани тест

среда

19.06. од 9-11 ч

Прегледање комбинованог теста

среда

Супервизија спровођења завршног испита

од понедељка
до четвртка
од понедељка
до среде
среда

19.06. од 12ч
17-20.06.

Унос резултата завршног испита
Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог
теста)
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

2019.

петак

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у
основним школама
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у
окружним комисијама
Објављивање коначних резултата завршног испита

субота

Упис у музичке и балетске школе

петак

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу
података
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

петак и
субота
среда

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

среда

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на
званичном и техничком сајту
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и
образовним профилима у основним и средњим школама
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у
музичке и балетске школе

четвртак

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног
круга
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом
уписном кругу
Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у
музичке и балетске школе

понедељак
четвртак

недеља

17-19.06.
19.06.
21.06. до 8ч
22.06. од 8 до 16
ч
24.06. од 8 до 16
ч
27.06. од 8 ч
28.06. до 16 ч
28. и 29.06. од 8
до 15 ч
03.07. од 8 ч
03.07. од 8 до 15
ч
04.07. до 12 ч
07.07. од 8 ч

недеља

07.07. до 20 ч

понедељак и
уторак
понедељак

08. и 09.07. од 8
до 15ч
08.07. од 8 до 15
ч

среда
среда
четвртак

10.07. до 8 ч
10.07. до 8 ч
11.07. од 8 до 15
ч

Увид у тестове и приговори на резултате
Кандидат или родитељ, односно други законски заступник има право на
увид у тест. Термин увида у писане тестове, као и улагање приговора, утврђује се
Календаром активности.
Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школиод 8.00 до
16.00 часова на дан објављивања привремених резултата.
Уколико кандидат сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада,
родитељ или законски заступник кандидата, има право да уложи приговор. Родитељ или
законски заступник кандидата улаже писмени приговор школској комисији после увида у
тест на дан објављивања прелиминарних резултата у складу са Упутством.
Објављивање коначних резултата и унос података у централну базу
Коначни резултати пријемног испита објављују се у школи у којој се
полагао пријемни испит у складу са Законом о заштити података о личности у периоду
који је одређен Календаром активности.
Лице задужено за информатичке послове у школи уноси податке у
централну базу података, искључиво за кандидате који су положили одговарајући
пријемни испит и на тај начин стекли право на рангирање за упис на смер гимназије,
односно образовни профил за који је потребно да положе пријемни испит. Рокове за унос
ових података школи доставља информатички координатор (члан окружне комисије) на
чијем је подручју школа у којој се полагао пријемни испит.
Школа у којој се полагао пријемни испит одговорна је за проверу података
који су унети у централну базу података, после добијања званичног извештаја о
евидентираним ученицима из базе података, као и да укаже на могуће неправилности у
извештају, у складу са роковима и на начин које одреди информатички координатор.
Упис ученика у средњу школу спроводи се у складу са Правилником, а по
динамици која је одређена Календаром активности.

