
УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

САВЕТИ 

 

На основу резултата добијених на тестирању професионалних интересовања ученика, можемо 
извести закључак да су наши мали матуранти пред великом дилемом коју средњу школу уписати 
и где наставити своје образовање. 

Док не буде објављен званични календар уписних активности, дајемо вам неколико практичних 
савета како за ученике, тако и за родитеље. 

ДОБРО СЕ ИНФОРМИШИТЕ 

 Направите план рада и набавите тестове за припрему завршног испита. 
 Информишите се које средње школе постоје, који профили и смерови у њима. 
 Набавите Конкурс уписа, као и информатор уписа у средње школе (Просветни преглед) који 

садрже све неопходне информације око уписа. (Списак школа по општинама и окрузима, 
смерови, профили, шифре, листа жеља, минималан број бодова неопходних за упис по 
школама и смеровима...) 

 Педагог школе након тестирања професионалних интересовања пружа ученицима 
повратну информацију и саветује ученике око избора школе и подручја рада. 

 Добра припрема, захтева добру информисаност, учење, обнављање, утврђивање градива, 
вежбање, али и одмор и психофизичку спремност. 

ОДАБИР ШКОЛЕ 

Одабир школе није лак задатак, поготово због тога што осмаци ни сами још не знају шта 
заправо желе. Треба им дозволити да се сами добро информишу о томе које су могућности 
пред њима, а потом им помоћи да направе најбољи избор за њих у складу са могућностима и 
интересовањима. 

Постоје  ''замке'' које осмаци треба да избегну при одабиру средње школе: 

 Уписаћу школу коју су ми родитељи предложили - Сваки родитељ жели најбоље за своје 
дете, али у тој жељи често превиде његове стварне могућности или интересовања. Детету 
не треба силом наметати његове изборе. 

 Уписаћу школу коју су одабрали моји најбољи другари - Потпуно је разумљиво да дете 
жели да настави школовање у познатом окружењу својих најбољих другара, али то не сме 
да буде кључни разлог одабира школе.Другарима можда више ''леже'' природне науке, 
док је ваше дете рођени ''друштвењак''. Нове школе пружају нова пријатељства која су 
спојена истим интересовањима, а за старе другаре ће се увек наћи времена. 

 Уписаћу ''лаку'' школу за коју не треба много бодова – То се зове ићи линијом мањег 
отпора, без размишљања о последицама. Не треба потцењивати своје могућности и 
способности. Увек треба тежити бољем, по цену и да се мало више помучиш. 

 Важно је уписати школу која је у складу са твојим интересовањима, могућностима и за коју 
имаш довољан број бодова (да ти је достижна), а да уједно желиш да је упишеш. Ускладити 
све ове параметре је сигуран пут ка добром одабиру школе за тебе. 



 Уписаћу ову школу зато што је популарна или ''престижна''- Шта значи ''престижна''? Ако се 
дете не осећа добро у њој и не може да добије адекватно знање или се једноставно не 
снађе, од ''престижа'' неће имати много користи. 

 Уписаћу најближу школу- најближа школа не мора да буде и најбоље решење за ваше 
дете, нарочито ако се њен програм не полакапа са његовим интересовањима. 

 Пре мале матуре, обавезно отићи до школа за које је дете заинтересовано, распитати се о 
начину рада, активностима, посетити сајт школе и прикупити информације од ученика који 
већ похађају ту школу, пратити када су планиране презентације тих школа у матичној 
основној школи због присутва и могућности постављања питања у вези онога што вас 
интересује. 
 
Налазиш се пред избором занимања и школа. Пред тобом је важан корак који ће утицати 
на твоју будућност- ако не на читав живот, онда барем на наредних неколико година. Иако 
у данашње време први избор занимања и није више „избор за читав живот“, то је ипак 
значајан корак који битно утиче на будућност и може да трасира пут за будуће одлуке у 
вези са твојим образовањем или каријером. 
 

 


