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Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика
Прегледање теста из српског (матерњег) језика
Завршни испит - тест из математике
Прегледање теста из математике
Завршни испит - комбиновани тест
Прегледање комбинованог теста
Супервизија спровођења завршног испита

понедељак
18.06. од 9-11 ч
понедељак
18.06. од 12 ч
Уторак
19.06. од 9-11 ч
Уторак
19.06. од 12 ч
20.06. од 9-11 ч
Среда
Среда
20.06. од 12ч
од понедељка до 18-21.06.
четвртка

Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста)
Унос резултата завршног испита

Среда
20.06.
среда и четвртак
20. и 21.06.

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
Петак
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама петак
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним
комисијама

понедељак

Објављивање коначних резултата завршног испита

четвртак

22.06. до 8ч
22.06.од 8 до 12 ч
25.06.од 8 до 12 ч
28.06. од 8 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

петак

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

Среда
Среда

29. 06.од 8 до
12 ч
04.07. од 8 ч
04.07. од 8 до 12 ч

Четвртак

05.07. од 12 ч

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и
техничком
сајту
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у
основним и средњим школама
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и
балетске
школе
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и
балетске школе

Недеља

08.07.од 8 ч

Недеља

понедељак и
Уторак

08.07. до 20 ч
09. и 10.07. од 8
до
15 ч

понедељак

09.07. од 8 до 15 ч

Среда
Среда

11.07. до 20 ч
11.07. до 20 ч

Четвртак

12.07. од 8 до 15 ч

