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За Директора школе и стручне сараднике 

 

Предмет: обавештење о упису ученика са сметњама у развоју у 

средњу школу ШОСО “Милан Петровић“ са домом ученика  
 

Поштовани,  
 

с обзиром да се због тренутне ситуације у свим школама реализује настава на даљину, а 

ближи се крај школске године и уписне активности, овим путем желимо да вас 

информишемо о могућностима уписа ученика са сметњама у развоју у средњу школу 

ШОСО “Милан Петровић“ са домом ученика у Новом Саду.  
 Уколико у вашој школи имате ученике са сметњама у развоју који се образују по 

ИОП-у 1 или ИОП-у 2, молимо вас да проследите следеће информације 

родитељима/старатељима ученика како би благовремено сагледали све могућности, 

донели одлуку о наставку школовања у средњој школи и прикупили неопходну 

документацију.  
 У нашој школи посебну пажњу посвећујемо професионалној оријентацији и 

каријерном вођењу, уз индивидуализован приступ сваком ученику и израду плана 

транзиције који је базиран на тимском раду наставника, стручних сарадника и 

родитеља/старатеља. У тренутним околностима нисмо у могућности да остваримо 

непосредни контакт са вашим тимовима за додатну подршку, ученицима и њиховим  

родитељима/старатељима, али позивамо вас на сарадњу путем телефонских контаката и 

електронске поште.   
 У шашој школи реализује се настава по посебним и редовним наставним 

програмима у следећим подручјима рада  и образовним профилима: 

1. Посебни програми за ученике са сметњама у интелектуалном развоју, 

моторичким и вишеструким сметњама: 

- Подручје рада личне услуге: фризер  (трогодишње) 

- Подручје рада машинство и обрада метала: аутолимар и бравар (оба 

трогодишња) 

- Подручје рада хемија, неметали и графичарство: помоћник књиговесца 

(трогодишње)  и лончар – грнчар (двогодишње) 

- Подручје рада шумарство и обрада дрвета: израђивач дрвне галантерије 

(трогодишње) 

- Подручје рада геодезија и грађевинарство: молер (трогодишње)  

- Подручје рада текстилство и кожарство: конфекцијски шивач, ручни ткач и 

шивач обуће (сва три трогодишња)  
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2. Редовни програми: 

- Подручје рада хемија, неметали и графичарство: техничар припреме 

графичке производње (четворогодишње) 

- Подручје рада пољопривреда, призводња и прерада хране: цвећар – вртлар и 

пекар (оба трогодишња)  

- Подручје рада трговина, угоститељство и туризам: кувар (трогодишње)  
 

 Упис у нашу средњу школу се одвија по календару уписних активности који 

објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  
 Како бисмо благовремено планирали број и структуру одељења и помогли 

ученицима и родитељима у избору одговарајућег образовног профила, пожељно би било 

да нас родитељи/старатељи ученика контактирају током маја и јуна текуће школске 

године. Такође, позивамо ваше стручне сараднике и координаторе тимова за додатну 

подршку ученицима да успоставимо контакт и разменимо све потребне информације.  
 Објекат наше средње школе налази се у улици Бате Бркића бб у Новом Саду и у 

потпуности је архитектонски прилагођен и приступачан ученицима са свим типовима 

сметњи у развоју. У склопу објекта средње школе налази се и дом за ученике, а право на 

смештај у дому имају ученици чије је место пребивалишта изван територије Општине 

Нови Сад.  

 Теоријска настава се реализује у учионицама које су опремљене разноврсном 

асистивном технологијом и прилагођене специфичним потребама ученика, а практична 

настава се реализује у школским радионицама где се ученици оспособљавајуза рад. 

Школски часови трају 45 минута, а одељења имају мањи број ученика у односу на редовне 

школе, у складу са законским прописима. На основу процењених потреба ученици 

остварују право и могућност индивидуалних дефектолошких третмана, као и 

рехабилитационе подршке (терапијски базен, физиотерапеут, слана соба).  
  

Документација потребна за упис у средњу школу: 

1. Мишљење Интрресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику 
2. Сведочанства о завршеном 5.,6.,7. и 8. разреду, Сведочанство о завршеном  

основном образовању и Уверње о пложеном завршном испиту  
3. Извод из матичне књиге рођених 

4. Лекарско уверење медицине рада за упис у средњу школу 
За упис у ШОСО“Милан Петровић“ могу се пријавити и ученици старији од седамнаест 

година сагласно са роковима који важе и за редовне ученике. 
 Право на смештај у дому имају ученици чије је место пребивалишта изван 

територије Општине Нови Сад ,а према условима дефинисаним Конкурсом за смештај у 

ученичке домове који објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.  
За смештај у дому ученика потребно је прибавити следећу документацију:  

1. Потврда о висини прихода по члану домаћинства за прва три месеца текуће 

године или потврда о незапослености са националне службе за запошљавање, 

ако је родитељ/старатељ незапослен. 

2. Лекарско уверење ( да је ученик/корисник способан за колективни смештај ), 

од изабраног лекара или психијатра ако је ученик/корисник лечен код истог 



3. Фотокопије сведочансатва која се прилажу приликом уписа у школу 

У жељи да у тренутним околностима успоставимо сарадњу и да реализујемо уписне 

активности на време, молимо вас да наведене информације проследите родитељима / 

старатељима ученика.  
 

Позивамо вас да контактирате наш тим за уписне активности на следеће бројеве 

телефона или маил адресу:  

1. Светлана Башевић – помоћник директора, средња школа,  069/8804501, маил: 

srednja@smp.edu.rs 

2. Маја Кукобат – психолог, 069/8804583 
3. Александра Кел – андрагог, 069/8804587 
4. Мирослава Медић Ивановски – педагог, 0698804515 

 
С поштовањем,  
 

Виолета Страхињевић – директор школе 
 

Светлана Башевић – помоћник директора  
 

У Новом Саду,06.05.2020.  
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