Ј.У,, СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
БРАТУНАЦ,,
Број: 170/2020
Датум: 29.05.2020 . године
У вези са чланом 64. став 1. Закона о
средњем образовању и васпитању ( Службени гласник Републике Срепске
бр. 41/18, 35/20 ) ,ЈУ.,, СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ,, р а с п и с у
је

К О Н К У Р С
за упис ученика у први разред за школску 2020/2021.год.
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1.Техничар за CNC
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1

2.Обрађивач метала
резањем
3. Бравар-заваривач
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0,5
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III

0,5

12

III

0,5

12

6

144

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1. Техничар
електроенергетике
2. електричарелектроинсталатер
3. ауто-електричар
Укупно

УПИСНИ РОКОВИ:
Упис ученика у први разред врши се у два уписна рока:
ЈУНСКИ УПИСНИ РОК : ОД 15 до 26. јуна 2020. године
ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК: ОД 06. до 17. јула 2020. године

24

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК: Пријем докумената за упис ученика у средње
четворогодишње школе почиње у понедјељак 15.06. год. а
завршава се у уторак 16.06. 2020. године за ученике који имају 60 и
више бодова.
Резултати уписа биће објављени на огласној табли Школе 18.06.2020.
године до 10 часова.
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и
трогодишње школе почиње у понедјељак 22.06.2020. године а
завршава се у сриједу, 24.06.2020. године за ученике који имају
мање од 60 бодова.
Резултати уписа биће објављени на огласној табли Школе 26.06.2020. године
ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК:
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и
средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у
понедјељак 06.07. а завршава се у сриједу 08.07.2020.године.
Резултати уписа биће објављени 10.07.2020. године на огласној табли
Школе до 10 часова.
Од понедељка 13.07.2020. године до петка 17.07.2020. године
кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено
занимање уписују се у школе, односно занимање гдје има слободних
мјеста.
Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два
занимања .
Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба
занимања.Рангирање се врши према успјеху у оба занимања.
Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова
добијених по основу:
-

Општег успјеха у основној школи (шести,седми,осми и девети разред)
Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за
занимање које се жели уписати (осми и девети разред )
На основу општег успјеха из основне школе ученик може освојити
максимално 50 бодова, а по основу предмета који се бодују 20 бодова.
По оба критерија ученик може освојити максимално 70 бодова.

УСЛОВИ ЗА УПИС:
1. Право уписа у први разред имају ученици са завршеном основном
школом и који на дан уписа нису старији од 17 година
2. Ученик који се уписује у школу са посебним образовним потребама
може имати другу старосну границу за упис у први разред.
3. У средњу школу ученици са посебним образовним потребанма уписују
се на основу рјешења, налаза и мишљења надлежне стручне комисије
о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине у сметњама у
развоју и приложеног мишљења о напредовању ученика из основне
школе из које ученик долази

4. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима
о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге
рођених.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:
-

-

Пријава за упис – попуњава се приликом пријављивања у школу
Оригиналну диплому, свједочанство о завршеним разредима основне
школе, односно нострификовано свједочанство или потврда о
поднесеном захтјеву за нострификацију
Извод из матичне књиге рођених.
Диплому ,, Вук Стефановић Караџић,,
Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за занимање
Диплому за освојено прво,друго и треће мјесто на републичком или
вишем нивоу такмичења.
Адресирани коверат са именом,презименом и адресом кандидата који
се пријављује на конкурс.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Драган Продановић

