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3. Економија, право и
трговина

Број ученика

1. Гимназија

Број
одјељења

ЈУ Центар средњих школа "Петар Кочић" Србац, вршиће упис ученика
у прве разреде средњих школа за школску 2020/21. годину, по
струкама, образовним профилима и броју ученика у складу са
одобреним Планом уписа и то:

Степен сртучне
спреме

КОНКУРС
за упис ученика у први разред средње школе за школску 2020/21. годину
ЈУНСКИ РОК
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Документи потребни за упис:
1. Пријава за упис (преузима се у Школи на дан уписа).
2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано
свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију,
3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија),
4. Диплома „Вук Стефановић Караџић“,
5. Диплома за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној
школи, односно смјер у гимназији,
6. Диплома за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу
такмичења.
Пријем докумената ће се вршити на уобичајени начин у згради Центра средњих школа уз
поштовање важећих хигијенско – епидемиолошких мјера по сљедећем распореду:
ЈУНСКИ РОК:
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак,
15.6.2020. године а завршава у уторак 16.6.2020. године за оне ученике који имају 60 и више
бодова а конкуришу у четворогодишње школе. Резултати уписа биће објављени у четвртак
18.6.2020. године до 1000 часова на огласној табли Школе и интернет страници Школе.
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у
понедјељак, 22.6.2020. године а завршава у сриједу 24.6.2020. године за оне ученике који имају
мање од 60 бодова. Резултати уписа биће објављени у петак 26.6.2020. године до 1000 часова
на огласној табли Школе и интернет страници Школе.

ПРЕДМЕТИ ИЗ VIII И IX РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС
Струка
Гимназија – општи смјер
Машинство и обрада метала
Угоститељство и туризам
Економија, право и трговина

Предмети који се посебно бодују
Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, историја, географија и информатика
Српски језик, страни језик, математика, историја и географија
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