
 

Упис ученика у средњу школу 
Смернице за лакше одлучивање 

 

Драги ученици осмог разреда,пред вама је избор средње школе и будућег 

занимања. Желимо да, као и свим ученицима предходних генерација, неким 

основним информацијама покушамо да  помогнемо у доношењу тако важне одлуке. 

 Избор средње школе одређује оно што ће чинити важан садржај твог 

будућег живота. Зато не сме бити резултат недовољно промишљеног или случајног 

опредељења.  Одлуку мораш донети пажљиво, самостално, а помоћ ти је потребна 

како не би занемарио најбитније принципе успешног избора. 

 

На шта треба обратити пажњу при опредељивању за даље 

школовање: 

Склоности - интересовања 

s Сваком човеку је  важно да му посао који обавља причињава задовољство. 

Да би се то остварило, потребно је да човек ради посао за који показује одређена 

интересовања и склоности.  Размисли о својим интересовањима, а ако ниси сасвим 

сигуран, поразговарај са својим родитељима, наставницима и другим теби 

блиским људима.  

      Способности 

  Када је у питању избор замимања, треба знати да свако од нас поседује 

способности за већи број занимања. Са друге стране, ни за кога се не може рећи да 

је способан за све. Размисли о својим способностима. На пример: размисли о томе 

како подносиш физичко оптерећење, какве су ти здравствене способности и да ли 

су оне препрека неким пословима; да ли поседујеш спретност руку и прстију; да 

ли се с лакоћом сналазиш у простору; разумеш ли лако принципе рада машина и 



уређаја; како бараташ речима, а како величинама и количинама; имаш ли стрпљења 

за друге људе и послове који не иду увек "као по лоју" и слично. 

 Понекад нас други људи боље знају него ми себе и реалније процењују наше 

квалитете и наше мане. Поразговарај о томе са њима. 

Особине личности 

Ако размислимо о себи и свом понашању можемо да издвојимо неке 

особине. Ћутљиви смо или причљиви, упорни смо или лако одустајемо,волимо да 

смо окружени људима или више волимо мир и тишину...нека занимања захтевају 

одређене особине личности па је значајно размислити о себи, како би смо знали да 

ли наше особине одговарају занимању за које показујемо способности и 

интересовања. 

Информисање 

 Информиши се о постојећим школама,предметима који се у њима уче и то 

не само у првој години већ у свим годинама школовања.Који предметни су 

најзначајнији, да ли има практичне наставе и где се она изводи… 

 Важно је да знаш да постоје 

Средње стручне школе - у којима школовање траје три или четири године;  

Гимназије - постоје разни типови гимназија; 

Уметничке школе. 

Прикупи детаљне информације о занимањима,њиховим специфичним 

захтевима, какве су могућности, када завршиш образовање, да нађеш себи 

одговарајуће запослење, какве су могућности стручног усавршавања и 

напредовања, у коликој мери знање и вештине које стекнеш можеш да искористиш 

и за друге послове. 

Што се детаљније информишеш о школама које постоје и занимањима то ће 

твоја одлука бити темељитије заснована. 

  Школски успех и завршни испит 

Школски успех носи одређени број бодова и битно је знати колики број 

бодова је потребан за одређену школу. 

Сада преостају припреме и... завршни испит. Ако си добро одмерио своје жеље и 

могућности и припремио завршни испит, на прагу си уписа у жељену школу. 

Све информације о средњим школама,броју бодова,начину полагања 

завршног испита су подложне променама и најбоље се информисати на сајту 

www.mpn.gov.rs 

 



Најчешће грешке при избору средње школе 

1. Уписаћу се у ову школу зато што моји другови иду тамо. 

Са старим другарима можеш да се дружиш и ван школе а у свакој школи ћеш 

наћи и нове другаре.Уколико школа не буде у складу са твојим 

интересовањима,способностима,особинама личности бићеш незадовољан 

без обзира што су ти стари другари ту. 

2. Уписаћу се у школу коју ми изаберу родитељи. 

Избор средње школе је твој избор,родитељи су себи већ изабрали  своје 

занимање.Родитељи су свакако ту да ти помогну у избору,кажу са коим 

могућностима ви као породица располажете али одлука унутар тога је твоја. 

3. Уписаћу се у популарну школу. 

Популарност је пролазна и говори о мишљењу већине. Да ли је то најбољи 

избор за појединца? 

4. Или ћу уписати жељену школу или ми је свеједно шта ћу уписати. 

Увек је добро имати алтернативе јер сваки човек је способан за читав низ 

занимања. 

5. Уписаћу се било где јер имам слаб успех. 

Чак и са слабијим успехом постоји могућност избора. 

6. Све ми иде и шта год да упишем бићу успешан. 

Да би се успешно радило битна су интересовања а тешко да је неко 

заинтересован баш за све предмете подједнако. 

 

 Ово је само покушај да се укратко изложи оно о чему треба да водиш рачуна 

када размишљаш о свом будућем позиву.  

 

Важно је да разговараш са родитељима,наставницима, друговима како би 

више сазнао о себи,својим способностима,интересовањима, разним занимањима. 

О свему овом можеш да се информишеш и на сајтуwww.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs 

на коме можеш наћи и тестове који ће ти помоћи. 

 

Извор:Интернет 
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