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KOНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016.
ГОДИНИ – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК
•
•
•
•
•

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - 3 СТУДЕНАТА (БУЏЕТ)
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ – СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ - 9 СТУДЕНАТА (САМОФИНАНСИРАЊЕ)
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА - 5 СТУДЕНАТА (САМОФИНАНСИРАЊЕ)
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - МЕНАЏЕР - 20 СТУДЕНАТА (10 БУЏЕТ, 10 САМОФИНАНСИРАЊЕ)
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР – 6 СТУДЕНАТА (САМОФИНАНСИРАЊЕ)

−
−

пријављивање кандидата: 16.09.2015. године од 08 – 14 сати
провере склоности и способности (физичких, говорних и музичких) – (важи само за васпитачке
смерове): 17.09.2015. у 9 сати
диференцијални испит (математика): 17.09.2015. године у 9 сати (важи само за смер струковни
пословни информатичар – кандидати који имају III степен)

−

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

-

Информатика (за струковне пословне информатичаре): 17.09.2015. године у 11 сати

−
−

Српски језик (само за васпитачке смерове): 17.09.2015. у 11 сати
Општа култура - информисаност (за све васпитачке смерове и струковне пословне
информатичаре): 17.09.2015. у 12 сати
објављивање привремене ранг листе: 17.09.2015. до 14 сати
жалбени рок: од 17.09.2015. до 18.09.2015. године
објављивање коначне ранг листе: 18.09.2015. у 10 сати
упис примљених кандидата ће се обавити: 18.09.2015. од 10 - 15 сати

−
−
−
−

За проверу склоности и способности уплаћује се 3.000,00 динара на текући рачун школе.
За диференцијални испит из математике уплаћује се 3.000,00 динара на текући рачун школе.
За полагање пријемног испита уплаћује се 4.000,00 динара на текући рачун школе.
Текући рачун школе: 840-1001666-93
Школарина износи 50.000,00 динара за све васпитачке смерове (може у више рата), а за смер
струковни пословни информатичар износи 60.000,00 динара (може у више рата).
Право уписа на васпитачке смерове имају кандидати који су завршили средњу школу у
четворогодишњем трајању.
Право уписа на смер струковни пословни информатичар имају кандидати који су завршили
средњу школу у трогодишњем и четворогодишњем трајању.
Провера способности има елиминаторни карактер, а не подлежу јој кандидати просветне струке
(основне студије), и кандидати пријављени за смер струковни пословни информатичар.
ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС
Оригинална документа на увид, фотокопије следећих докумената: Диплома и сведочанства
средње школе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење са уверењем логопеда (важи
само за васпитачке смерове), доказ о уплати накнаде за полагање провере склоности и
способности и класификационог испита.

