Број : 172
Датум: 24.05.2019.године
На основу чл. 97. до 100. Закона о високом образовању (''Сл.гласник Р Србије'' бр.88/17, 27/18-др. Закон и
73/18) и чл. 58. до 63. Статута ВШССОВ у Кикинди (71-2 од 13.03.2018.)
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска бр. 57, РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
Висина школарине за школску годину, за студенте који плаћају школарину, износи
Школарина се може платити у осам једнаких месечних рата.
СМЕР
Струковни васпитач
деце предшколског узраста
Струковни васпитач
за традиционалне игре
УКУПНО

48.000 динара.

Укупно студената

Финансирање
из буџета

Самофинансирање
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25

5
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45

Број студената припадника ромске националности: 1 (један)
Број студената држављана Р. Србије који су завршили средњу школу у иностранству у школској 2018/2019. години: 1 (један)
Број буџетских студената је утврдила Влада Аутономне покрајине Војводине (бр.612-25/2019-02 од 22.05.2019.)
1. ОПШТИ УСЛОВИ
За упис у прву годину студија студијског програма Струковни васпитач деце предшколског узраста могу конкурисати
кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, а за студијски програм Струковни васпитач за
традиционалне игре могу конкурисати и кандидати који имају средње образовање у трогодишњем трајању.
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Сви кандидати пре полагања пријемног испита подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Резултати
постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких
способности утврђује Комисија на основу:
- посебног испита
- лекарског уверења
- уверења од логопеда о говорним способностима кандидата.
3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
- Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу пријемни испит, тест из опште културе – информисаности.
Кандидати пролазе проверу физичких, говорних и музичких способности, те је потребно да понесу и опрему за физичко
васпитање.
4. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа кандидата за упис у високу школу врши се на основу:
- општег успеха постигнутог у претходном образовању
- резултата постигнутих на пријемном испиту
Избор кандидата врши се према збиру бодова остварених на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном
испиту.
а. Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда множи са два, па је
најмањи могући број бодова 16, а највећи 40 бодова. Код трогодишњег средњег образовања успех у трећој години рачуна се два
пута.
б. Резултати пријемног испита оцењују се од 0 до 60 бодова.

5. НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Избор кандидата обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и општег успеха постигнутог у средњем
образовању, а на основу ранг-листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.
За упис на студије утврђује се јединствена ранг-листа, а место на ранг-листи одређује да ли се студент финансира из буџета или
сам плаћа школарину.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на
терет буџета, који је одређен конкурсом за високу струковну школу и има више од 51 бода.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг-листи налази до броја одобреног за упис
кандидата који плаћају школарину, који је одређен конкурсом и има више од 30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су високој струковној школи поднети у року предвиђеном за
пријављивање на конкурс.
У случају када се кандидати не могу разликовати по овим мерилима одлуку о њиховом избору и упису доноси орган високе
струковне школе надлежан за спровођење конкурса.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, школа ће уписати, уместо њега, другог кандитата
према редоследу на јединственој ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.

Уколико за студијски програм који је утврђен конкурсом буде пријављен број кандидата који је мањи од 15, директор може
донети одлуку да се за ту школску годину не организује настава на том студијском програму.
Уколико постоји недовољан број пријављених кандидата на одређени студијски програм из претходног става, Школа ће
кандидатима омогућити да конкуришу за упис на студијски програм на којем постоји довољан број заинтересованих кандидата.

6. ОСТАЛИ УСЛОВИ
Конкурс за упис студената спроводи комисија високе струковне школе. Комисија утврђује редослед кандидата на ранг-листи и на
огласној табли истиче који су кандидати примљени, а који нису. Учесник конкурса који сматра да конкурс није спроведен на
утврђен начин и да су његова права повређена може поднети приговор директору школе у року од три дана од дана
објављивања привремене ранг-листе, а директор доноси решење о приговору у року од три дана од дана подношења приговора.

7. ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УПИС
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе фотокопије докумената, али је неопходно поднети на увид ОРИГИНАЛНА
ДОКУМЕНТА.

Документа за пријаву:
пријавни лист (добија се у школи)
сведочанства свих разреда претходног средњег образовања
дипломa о положеном завршном, односно матурском испиту
извод из матичне књиге рођених или очитана лична карта
доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности и за полагање класификационог испита (8.000,00
динара)
6. лекарско уверење (од Медицине рада)
7. уверење од логопеда о говорним способностима кандидата
Кандидати су обавезни да приликом пријаве и полагања испита понесу личну карту или пасош.
1.
2.
3.
4.
5.

Документа за упис:
1. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА
2. ШВ-20 образац – добија се у школи
3. индекс – добија се у школи
4. две фотографије 3,5 х 4,5 цм
5. фотографија на електронском медију
6. доказ о уплати школарине (прве рате или у целости)
7. доказ о уплати трошкова уписа
Кандидати који су стекли услов за упис у категорију студената који сами сносе трошкове студирања уплаћују школарину у
целости, или у осам једнаких месечних рата.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Упис студената у I годину студија обавиће се по следећем распореду:

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК
Пријава кандидата:
20, 21, 22 и 24. јуна 2019. од 8.00-14.00
Провера склоности и способности
(музичких, говорних и физичких)
28. јуна 2019. год. у 10.00
Полагање пријемног испита:
28. јуна 2019. год. у 13.00
Објављивање привремене ранг-листе:
28. јуна 2019.год.
Објављивање јединствене ранг-листе:
02. јула 2019.год.
Упис примљених кандидата:
6, 8. и 9. јула 2019. год.
Од 8.00 до 14.00 часова

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Биће оглашен до 10. јула 2019. год.
Пријава кандидата:
3. и 4. септембра 2019. год. од 8.00-14.00
Провера склоности и способности
(музичких, говорних и физичких)
5. септембра 2019. год. у 10.00
Полагање пријемног испита:
5. септембра 2019. год. у 12.00
Објављивање привремене ранг-листе:
5. септембра 2019. год.
Објављивање јединствене ранг-листе:
10. септембра 2019. год.
Упис примљених кандидата:
11. и 12. септембра 2019. год.
Од 9.00 до 14.00 часова

Контакт:
Тел/факс 0230/422-423
E:mail – vsssovki@vaspitacka.edu.rs
Internet str. – www.vaspitacka.edu.rs
СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ НА
ВШССОВ У КИКИНДИ, КИКИНДА, Т.Р. 840-657666-13
Директор
др Зоран Мијић, професор

