ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ
VIII РАЗРЕДА O ПОЛАГАЊУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
 Пријемни испити у музичким и балетским
школама – 6, 7. и 8. јун 2013.
 Пријемни испити у уметничким школама
ликовне области – 7, 8. и 9. јун 2013.
 Пријемни испит у Математичкој гимназији и
математичким одељењима – 8. јун 2013.
 Пријемни испит у одељењу гимназије за
ученике са посебним способностима за
физику – 9. јун 2013.
 Примени испит у филолошким гимназијама и
филолошким одељењима – 8. и 9. јун 2013.
 Пријављивање кандидата и подношење
потврда о оствареним спортским резултатима
за упис у Спортску гимназију и одељења за
спортисте у гимназијама – 8. и 9. јун 2013. од
9 h до 15 h

 Пријављивање
ванредних
ученика
старијих од 17 година, од 27. до 28. маја 2013.
 Распоред ученика по учионицама, по
азбучном реду, биће истакнут у школи до 16.
јуна 2013. до 14 h
 Завршни испит из српског језика полаже
се 17. јуна 2013. од 10 h до 12 h (на испит је
неопходно понети ђачку књижицу са
овереном фотографијом и уписаном шифром
испод фотографије).
 Завршни испит из математике полаже се
18. јуна 2013. од 10 h до 12 h (на испит је
неопходно понети ђачку књижицу са
овереном фотографијом и уписаном шифром
испод фотографије).
 На завршни испит из српског језика ученици
треба да понесу графитну оловку, хемијску
оловку и гумицу, а на завршни испит из
математике графитну оловку, хемијску
оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.
 Прелиминарни резултати завршног испита
– 21. јуна 2013. oд 8 h
 Пријем и решавање жалби ученика на
резултате завршног испита у основним
школама – 21. јуна 2013. од 8 h до 16 h
 Пријем и решавање жалби ученика на
резултате завршног испита у окружним
комисијама – 22. јуна 2013. од 8 h

 Објављивање
коначних
резултата
завршног испита – 25. јуна 2013. до 8 h
 Попуњавање и предаја листе жеља у школи
– 26. и 27. јуна 2012. од 8 h до 15 h
 Упис жеља врши се уз присуство
одељењских старешина
 Листе жеља морају бити потписане од
стране родитеља
 Провера листе жеља од стране ученика у
основним школама – 1. јула 2013. од 8 h
 Пријем жалби ученика на изражене жеље и
уношење исправки – 2. јула 2013. од 8 h до 15
h
 Објављивање званичне листе жеља
ученика у основним школама – 3. јула 2013.
до 12 h
 Слање званичних резултата расподеле по
школама и образовним профилима – 7. јула
2013. до 9 h
 Ученици који су распоређени подносе
оригинална документа за упис у средњу
школу у коју су распоређени 8. и 9. јула
2013. од 8 h до 15 h
 Матичне основне школе објављују списак
преосталих слободних места за упис
ученика 8. јула 2013. од 15 h

 Нераспоређени ученици подносе пријаву
са жељама за упис у средње школе које имају
слободних места 9. јула 2013. од 8 h до 15 h
 Коначни распоред ученика по средњим
школама и образовним профилима, односно
по смеровима гимназија, у другом уписном
кругу објављује матична основна школа 11.
јула 2013. до 9 h
 Упис ових ученика обавиће се 12. јула 2013.
од 8 h до 15 h

