ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

Од школске 2020/2021. године, родитељи, односно старатељи ученика, моћи
ће да реализују бројне активности везане за завршавање основне школе и
упис у средњу школу, онлајн уз коришћење портала Моја средња школа
(mojasrednjaskola.gov.rs), о чему смо вас већ претходно информисали.
Распоред активности:
- од 12. до 15. априла 2021. год.- пријава ученика за полагање пријемног
испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа
електронским
путем
на
порталу
Моја
средња
школа
(mojasrednjaskola.gov.rs);
- 15. и 16. април 2021. год.- пријава ученика за полагање пријемног испита за
упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа у папирном
облику у средњим школама која имају специјализована одељења или
уметничким школама;
- од 7. до 16. маја 2021. год.- полагање пријемних испита у средњим школама
(родитељи, односно старатељи, моћи ће да остваре увид у резултате онлајн);
- 23, 24. и 25. јун 2021. године- полагање завршног испита
- 27. јуна 2021. године- родитељи, односно старатељи, моћи ће да остваре
увид у прелиминарне резултате завршног испита преко портала Моја средња
школа (mojasrednjaskola.gov.rs);
На истом порталу ће се подносити приговори на резултате завршног испита.
- до 3. јула 2021. год. - подношење листе жеља путем портала Моја средња
школа (mojasrednjaskola.gov.rs), са неограниченом могућношћу измена и
допуна до назначеног датума;
-3. и 4. јула 2021. године. -подношења листе жеља, у папирном облику у
основној школи детета;
-11. јул 2021. године- увид у листу распоређених ученика по образовним
профилима и смеровима у средњим школама на порталу Моја средња
школа (mojasrednjaskola.gov.rs)
Портал Моја средња школа користиће се за електронски упис у средње
школе. Повезивањем са здравственим системом, биће омогућен електронски
упис и за све ученике који уписују профиле за које је неопходан здравствени
преглед, под условом да су га претходно обавили до тренутка подношења
електронске пријаве.
Важна напомена: Као што смо вас раније информисали, за приступ порталу
Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs), родитељи користе исте
приступне податке (корисничко име, лозинка) као и за приступ електронском
дневнику.
Управа школе

