датум

дан

опис

07.06.2021. од 9-15ч

понедељак

07.06.2021. од 9-15ч

понедељак

08-13.06.2021. до 20ч

уторак-недеља Унос података о оценама осмог разреда

15.06.2021. do 20ч

уторак

23.06.2021.

среда

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика

23.06.2021. до 9:30ч

среда

Слање података о новим ученицима изашлим на завршни испит

23.06.2021. до 10ч

среда

Шифрирање нових ученика

24.06.2021.

четвртак

Завршни испит - тест из математике

25.06.2021.

петак

Завршни испит - комбиновани теста

25.06.2021 до 15ч

петак

27.06.2021. до 10ч

недеља

27.06.2021. од 10-16ч

недеља

28-29.06.2021. до 16ч

понедељак и
уторак

01.07.2021. до 20ч

четвртак

02.07.2021. од 8ч

петак

02.07.2021. до 15ч

петак

Унос података о близанцима (унос раде школе)

03.07.2021. до 15ч

субота

Последњи рок за слање нових ученика

03.07.2021. до 15ч

субота

Унос исправки о општим подацима и оценама 6. и 7-ог разреда ученика
(унос раде школе)
Унос података о новим ученицима (унос раде школе)

Централизација података и враћање званичних извештаја о оценама 8.
разреда

Унос исправки о општим подацима и оценама 6, 7. и 8. разреда ученика
(унос раде школе)

Прелиминарни резултати завршног испита

Приговори на прелиминарне резултате - први степен (онлајн и
непосредно)
Приговори на прелиминарне резултате - други степен (онлајн и
непосредно)
Централизација података и враћање званичних извештаја о укупним
постигнућима ученика
Објављивање коначних резултата завршног испита

Унос исправки - све приспеле исправке, укључујући и исправке на
бодове са завршних и пријемних испита

26.06 u 8h - 03.07.2021.
субота - субота Попуњавање листе жеља електронским путем
до 20h
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу
03. и 04.07.2021.
субота и недеља
података
03-04.07.2021. до 20ч

субота и недеља Унос прикупљених података о жељама ученика

06.07.2021. до 20ч

уторак

07.07.2021. од 8ч

среда

07.07.2021. од 08-15ч

среда

07.07.2021. до 16ч

среда

08.07.2021. до 12ч

четвртак

08.07.2021. до 16ч

четвртак

10.07.2021. до 24ч

субота

11.07.2021. до 08ч

недеља

11.07.2021. до 08ч

недеља

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

12.07.2021. од 8-15ч

понедељак

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг

12.07.2021. до 16ч

понедељак

Слање прикупљених података о жељама ученика за други уписни круг

Централизација података и враћање званичних извештаја о листама
жеља ученика
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

Слање прикупљених исправки у листама жеља ученика (и осталим
подацима)
Објављивање званичне листе жеље ученика, провера свих података на
званичном и техничком сајту

Слање потписаних и оверених изјава о тачности

Креирање и дистрибуција званичних резултата расподеле по школама и
образовним профилима
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним
профилима у основним школама

датум

дан

12. и 13.07.2021.

понедељак и
уторак

14.07.2021. до 24ч

среда

14.07.2021. до 24ч

среда

15.07.2021. до 08ч

четвртак

15.07.2021. од 8-15ч

четвртак

Понедељак

опис
Упис ученика у средње школе - први уписни круг
Слање званичних резултата расподеле другог круга по школама и
образовним профилима

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

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

Недеља

1

2

3 састанак

4 супервизор

5

6

7 ИСП/нови

8 крај 8

9 оцене 8

10 оцене 8

11 оцене 8

12

13

14 супер/прег

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ЗИ

24 ЗИ

25 ЗИ/ИСП

26

27 жалба 1

28 жалба 2

29 жалба 2

30

1

2 коначни

3 жеље/ИСП

4 жеље

5

6

7 провера 1

8 провера 2

9

10

11 резултати

14

15 УПИС 2

16

17

18

12 УПИС 1/жеље2 13 УПИС 1

