Драга децо,
Одлазите из основне у средњу школу.Пред Вама је много обавеза до самог вашег уписа у жељену Средњу школу.Пошто су све
активности строго временски дефинисане од стране Министарства просвете, није могуће померати рокове, стога вас молимо да се придржавате
одређених рокова, у противном нећете моћи да упишете жељену школу.Пред Вама се налази редослед активности који вам дефинише све
кораке које треба да реализујете у сарадњи са својим разредним старешинама, Управом школе и Министарством просвете, да би сте се на
крају успешно уписали у школу.
Срећно !
Све информације, новости везане за упис ученика осмог разреда, са територије општине Ариље, налазе се
на огласној табли школе и сајту
www.osstevancolovic.rs link "ZAVRŠNI ISPIT".
Ученици могу извршити увид у централну базу података путем званичног сајта Министарства просвете и науке www.upis.mpn.gov.rs
посвећеног упису у средње школе, уносом своје идентификационе шифре.Изузев званичног техничког сајта, строго је забрањено објављивање
података из евиденције о ученицима на другим сајтовима као што су школски сајтови, локални технички сајтови и остали, било да су
рестриктивног приступа (са логовањем) било да су отвореног приступа.Увид у податке за ученике поједине школе може се извршити само у тој
школи, у посебној просторији у коју је приступ дозвољен само ученицима, њиховим родитељима, односно старатељима и лицима овлашћеним
за спровођење и организацију испита.У нашој школи просторија за увид у податке је просторија испред директорове канцеларије у коју могу
приступити ученици, родитељи само у одрђеним терминима за то.
РЕДОСЛЕД АКТИВНОСТИ
УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ УЧЕНИКА У ДОМУ ЗДРАВЉА У АРИЉУ , по обављеном прегледу ученици добијају лекарско уверење за образовни
профил који желе да упишу у Средњој школи.Пре прегледа на благајни Дома здравља уплаћује се 354,00 динара за преглед ( фискални рачун
као доказ о уплати предаје се уз здравствену књижицу ).Ученици који су сигурни да могу да упишу гимназију не морају да иду на преглед за
лекарско уверење. Распоред прегледа :
Субота 3.јун одељење 8-1, 8-2, 8-3 од 7.00 до 9.30 часова, одељење 8-4, 8-5 од 9.30 до даљњег.
Субота 10.јун одељење 8-6 од 7.00 до 8.30 часова,ОШ „ЛАТВИЦА“, ОШ „БРЕКОВО“ и ОШ „КРУШЧИЦА“ 8.30 до даљњег.
До среде 31.маја
-Припрема ђачких књижица обухвата
-лепљење слике ученика и овера књижице,
-уписивање шифре ученика у књижицу ( шестоцифрен број ),
-Куповина конкурса за средњу школу ( у градским књижарама ), у конкурсу су потребни обрасци за упис у Средњу школу
Среда 7.јун од 8.00 до 11.00 часова - Провера оцена за осми разред у општинској бази и улагање приговора на исте ( само за ученике који имају
све позитивне оцене ) – провера се врши у просторији предвиђеној за то.
Петак 9.јун у 9.00 часова - .Формирање листа за полагање завршног испита , на листи проверити своје податке ( опште податке и одељење ).
ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ
-српског језика СРЕДА 14.јун од 9.00 до 11.00 часова
-математике ЧЕТВРТАК 15.јун од 9.00 до 11.00 часова
-комбинован тест ПЕТАК 16.ЈУН од 9.00 до 11.00 часова
( на испит доћи у 8.15, како би сви ученици били на време распоређени на своја места), на испит понети :
-ђачку књижицу,
-потребан прибор,
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК – графитна и хемијска оловка, гумица
ЗА МАТЕМАТИКУ И КОМБИНОВАН ТЕСТ – оловка, хемијска оловка, гумица, лењир и шестар.
-пре уласка у салу за полагање на улазу оставити своје ствари ( књиге, телефон, дигитрон и остало што није дозвољено ),
-на испиту сести на место обележено бројем који је додељен ученику ( број се налази на листи за полагање завршног испита )
Субота 17. јун око 20.00 часова – Прелиминарни ( НЕЗВАНИЧНИ ) резултати завршног испита
Понедељак 19.јун- Улагање приговора на резултате завршног испита у Основној школи ( обавезно присуство родитеља ),
Уторак 20.јун – Пријем и решавање жалби на резултате завршног испита у Окружним уписним комисијама ( у Ужицу уз обавезно присуство
родитеља ),
Петак 23.јун до 9.00 часова - Објављивање званичних извештаја о броју бодова ученика, – провера се врши у просторији предвиђеној за то.
Субота 24.јун од 09.00 до 13.00 часова - Попуњавање и предаја листе жеља ( обавезно присуство родитеља, понети у школу образац листа
жеља ), попуњен образац се предаје одељенском старешини ( понети у школу конкурс ),
Недеља 25.јун од 14.00 до 16.00 часова Провера школске листе жеља и пријем жалби на унете жеље, исправка истих ( без могућности
промене редоследа жеља ), – провера се врши у просторији предвиђеној за то.
Понедељак 3.јул око 8.00 часова – Објављивање званичних резултата расподеле ученика по Средњим школама,
Уторак 4.јул и среда 5.јул - Упис ученика у средње школе ( први круг ), понети :
-сведочанства о завршеној основној школи, сведочанства за 5, 6, 7 и 8 .разред и уверење о положеном Завршном испиту, пријаву за
упис у средњу школу, извод из књиге рођених, лекарско уверење ( за гимназију не ),
Уторак 4.јул од 8.00 часова - За ученике који су остали нераспоређени – други уписни круг ( биће накнадно утврђен )
У Ариљу, 23.мај 2017.године
Координатор уписа
Горан Ћирковић

Директор школе
Стојић Божидар

