Никад нижа граница за упис у гимназије!

Ђаци ће ове године лакше него икад уписати жељену школу јер је праг спуштен у
просеку бар за бод у односу на лане. Стручњаци: Разлог за то је мањи број деце у овој
генерацији и већи број оних који су се уписали у приватне школе и специјална одељења
Граница за упис у неку од гимназија у Србији биће ове године бар за један бод нижа
него прошле, кажу просветни стручњаци, а потврђују у ресорном министарству. То значи
да ће ђаци, који су у петак и суботу предавали листе жеља, лакше него икад уписати
жељену школу.
Разлог за то је, према мишљењу просветара, мањи број деце у овој генерацији (2.066 у
односу на 2018), али и чињеница да све више ђака уписује приватне школе и специјална
одељења за која се полаже посебан пријемни испит.
Гасе се занати
Председник Форума средњих стручних школа Милорад Антић објашњава да ће се праг
највише смањити у гимназијама, али и стручним школама где се учи за занате.
Комбиновани лоше урађен
У Министарству просвете истичу да ће, упркос бољим резултатима на малој матури, праг
за упис у средње школе бити смањен.
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- Ђаци су малу матуру урадили боље него лане, али ће се доња граница бодова за упис
смањити за читав један поен у односу на прошлу годину. Број бодова које су осмаци
освојили на тесту из српског исти је као прошле године, док је математика урађена за
бод боље. Резултати комбинованог теста су најлошији. Због слабијих резултата из
комбинованог у неким школама биће смањен праг уписа, али то не значи да у неким
другим неће бити потребно више бодова него што је то био случај претходне године кажу у министарству.
- Осмаци су у просеку за пола бода боље урадили завршни испит, а и успех који носе из
школе је бољи него претходних година, али ће граница за упис у средње школе бити
спуштена. Разлога за овај парадокс има неколико, почев од тога да је мање ђака
полагало пријемни него лане, до тога да све већи број родитеља одлучује да децу упише
у приватне школе или у специјална одељења. Праг ће се бар за један бод спустити у
гимназијама, посебно оним у мањим местима. За занате попут машинбравара, столара,
зидара, металостругара остаће много празних места... Са друге стране, граница за упис
биће тек за нијансу мања у медицинским, електротехничким, угоститељско-туристичким
и економским школама јер их, као по правилу, осмаци највише уписују већ годинама.
Такође, међу најтраженијим су и смерови за куваре, месаре, пекаре и фризере. Ове
занате деца масовно уписују због лаког запослења након школовања - истиче Антић и
додаје:
Минималан број бодова потребних за упис 2018:
Београд
школа

смер

број бодова

Прва београдска гимназија
друштвено-језички
Прва београдска гимназија
природно-математички
Трећа београдска гимназија
друштвено-језички
Трећа београдска гимназија
природно-математички
Пета београдска гимназија
друштвено-језички
Пета београдска гимназија
природно-математички
Девета београдска гимназија
друштвено-језички
Девета београдска гимназија
природно-математички
Електротехничка школа "Никола Тесла" електротехничар рачунара
Средња туристичка школа
кулинарски техничар
Школа за негу лепоте
женски фризер

89
91,04
86,70
94,31
83,06
86,37
82,90
88,42
87,10
77,79
56,09

Ниш
школа

смер

Гимназија "Стеван Сремац"
Гимназија "Стеван Сремац"
Гимназија "Бора Станковић"

друштвено-језички
природно-математички
друштвено-језички

број бодова
87,08
88,06
84,53
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Гимназија "Бора Станковић"

природно-математички

90,73

Нови Сад
школа
смер
број бодова
Гимназија "Ј. Ј. Змај"
природно-математички
96,68
Гимназија "Исидора Секулић"
друштвено-језички
89,57
Гимназија "Исидора Секулић"
природно-математички
92,46
Електротехничка школа "Михајло Пупин" електричар
62,32
Електротехничка школа "Михајло Пупин" електротехничар електронике
79,12
"Светозар Милетић" кувар
71,78
"Светозар Милетић" трговински техничар
76,87
Техничка школа "Павле Савић" женски фризер
58,45
- Гимназије су тражене само у Београду. У просеку сваке године ове школе упише тек
око 30 одсто осмака широм Србије. То је зато што у мањим срединама, где су и примања
мања, деца гледају да упишу школу после које одмах могу да се запосле, а са
гимназијама то није случај. Груба процена би била да ће се у 60 одсто школа смањити
праг за упис, а у осталих 40 одсто ће граница остати иста.
Жеље се испуњавају
Помоћница министра просвете Весна Недељковић напомиње да ће већина ђака уписати
једну од прве три школе на листи жеља.
КАЛЕНДАР УПИСА:
28/29. јун - попуњавање и предаја листа жеља у основним школама (8-15х)
3. јул - провера листе жеља и уношење исправки (8-15х)
4. јул - објављивање коначне листе жеља
7. јул - коначни резултати и објављивање слободних места за други уписни круг
8/9. јул - упис ученика у средње школе (први уписни круг)
- Ове године око 90 одсто ученика уписаће једну од прве три жеље. Ипак, увек је боље
да се попуни цела листа, пошто поједини ђаци неће "упасти" у жељену школу. Увек је
боље ући у првом уписном кругу у било коју школу него остати нераспоређен и чекати да
разним молбама пређете тако где желите - каже Недељковићева.
Извор: informer.rs
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