










































































































































ПРОГРАМЗАВРШНОГИСПИТАЗАОБРАЗОВНИПРОФИЛ
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

ЦИЉЗАВРШНОГИСПИТА

За вр шним ис пи том про ве ра ва се да ли је уче ник, по успе шно 
за вр ше ном обра зо ва њу за обра зов ни про фил Бравар–заваривач, 
сте као струч не ком пе тен ци је про пи са не Стан дар дом ква ли фи ка
ци је („Слу жбе ни гла сник РС – Про свет ни гла сник”, број 6/14).

СТРУКТУРАЗАВРШНОГИСПИТА

За вр шни ис пит за уче ни ке ко ји су се шко ло ва ли по На став
ном пла ну и про гра му за обра зов ни про фил Бравар–заваривач 
ре а ли зу је се кроз прак тич ни рад.

ПРИРУЧНИКОПОЛАГАЊУЗАВРШНОГИСПИТА

За вр шни ис пит спро во ди се у скла ду са овим пра вил ни ком и 
При руч ни ком о по ла га њу за вр шног ис пи та за обра зов ни про фил 
Бравар–заваривач (у да љем тек сту: При руч ник).

При руч ник из ра ђу је За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и 
вас пи та ња – Цен тар за струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих 
(у да љем тек сту: Цен тар) у са рад њи са ти мом на став ни ка из шко ла 
у ко ји ма се ре а ли зу је овај обра зов ни про фил.

При руч ник са др жи по себ не пред у сло ве за по ла га ње за вр
шног ис пи та, оквир са кри те ри ју ми ма за оце њи ва ње ком пе тен ци ја, 
стан дар ди зо ва не рад не за дат ке за прак тич ни рад и обра сце за оце
њи ва ње.

Цен тар, за сва ку школ ску го ди ну, при пре ма При руч ник и об
ја вљу је га на зва нич ној ин тер нет стра ни ци За во да за уна пре ђи ва
ње обра зо ва ња и вас пи та ња.

ПРЕДУСЛОВИЗАПОЛАГАЊЕЗАВРШНОГИСПИТА

Уче ник по ла же за вр шни ис пит у скла ду са за ко ном. За вр шни 
ис пит мо же да по ла же уче ник ко ји је успе шно за вр шио три раз
ре да сред ње шко ле по На став ном пла ну и про гра му за обра зов ни 
про фил Бравар–заваривач.

У При руч ни ку су утвр ђе ни по себ ни пред у сло ви за по ла га ње 
за вр шног ис пи та у скла ду са на став ним пла ном и про гра мом.

ОРГАНИЗАЦИЈАЗАВРШНОГИСПИТА

За вр шни ис пит се спро во ди у про из вод ним по го ни ма, школ
ским ра ди о ни ца ма или у дру гим про сто ри ма где се на ла зе рад на 
ме ста и усло ви за ко је се уче ник обра зо вао у то ку свог шко ло ва ња. 
За вр шни ис пит за уче ни ка мо же тра ја ти нај ви ше двадана.

За сва ког уче ни ка ди рек тор шко ле име ну је мен то ра. Мен тор 
је на став ник струч них пред ме та ко ји је об у ча вао уче ни ка у то ку 
шко ло ва ња. Мен тор по ма же уче ни ку у при пре ма ма за по ла га ње за
вр шног ис пи та у пе ри о ду пред ви ђе ном На став ним пла ном и про
гра мом. 

Ди рек тор шко ле име ну је струч ну ис пит ну ко ми си ју са ста
вље ну од три чла на, као и њи хо ве за ме ни ке. Ис пит на ко ми си ја да је 
оце ну о сте че но сти про пи са них ком пе тен ци ја. Ко ми си ју чи не:

– два на став ни ка струч них пред ме та за обра зов ни про фил, од 
ко јих је је дан пред сед ник ко ми си је; 

– пред став ник по сло да ва ца – струч њак у обла сти на ко ју се 
од но си рад ни за да так, а ко ји ни је об у ча вао уче ни ка у пред у зе ћу.

Са гла сност на члан ство пред став ни ка по сло да ва ца у ко ми
си ји, на пред лог шко ла, да је Уни ја по сло да ва ца Ср би је од но сно 
При вред на ко мо ра Ср би је у са рад њи са Цен тром. Ба зу по да та ка о 
чла но ви ма ис пит них ко ми си ја, пред став ни ци ма по сло да ва ца, во ди 
Цен тар.

Уче ник ко ји је за вр шио тре ћи раз ред и при ја вио по ла га ње за
вр шног ис пи та, сти че пра во да при сту пи по ла га њу за вр шног ис
пи та. У окви ру пе ри о да пла ни ра ног На став ним пла ном и про гра
мом за при пре му и по ла га ње за вр шног ис пи та, шко ла ор га ни зу је 
кон сул та ци је и до дат ну при пре му уче ни ка за све рад не за дат ке, 
обез бе ђу ју ћи по треб не усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме и вре
мен ског рас по ре да.

РАДНИЗАДАЦИ

У окви ру за вр шног ис пи та уче ник из вр ша ва дварадна за дат
ка ко ји ма се про ве ра ва ју про пи са не струч не ком пе тен ци је.

За про ве ру про пи са них струч них ком пе тен ци ја утвр ђу је се 
ли ста стан дар ди зо ва них рад них за да та ка. Од стан дар ди зо ва них 
рад них за да та ка са чи ња ва се од го ва ра ју ћи број ком би на ци ја рад
них за да та ка за за вр шни ис пит. Ли ста стан дар ди зо ва них рад них 
за да та ка, ком би на ци је, кри те ри ју ми и обра сци за оце њи ва ње са
став ни су део При руч ни ка.

На осно ву ли сте ком би на ци ја из При руч ни ка, шко ла фор ми ра 
школ ску ли сту ком би на ци ја у сва ком ис пит ном ро ку. Број ком би
на ци ја у школ ској ли сти мо ра би ти нај ма ње за 10% ве ћи од бро ја 
уче ни ка јед ног оде ље ња ко ји по ла жу за вр шни ис пит. Уче ник из
вла чи ком би на ци ју рад них за да та ка не по сред но пред по ла га ње за
вр шног ис пи та.

ОЦЕЊИВАЊЕЗАВРШНОГИСПИТА

Оце њи ва ње на за вр шном ис пи ту спро во ди ис пит на ко ми си ја, 
на осно ву кри те ри ју ма де фи ни са них При руч ни ком. Успех на за вр
шном ис пи ту за ви си од укуп ног бро ја бо до ва ко је је уче ник сте као 
из вр ша ва њем рад ног за дат ка.

Сва ки рад ни за да так се мо же оце ни ти са нај ви ше 100 бо до ва.
Сва ки члан ис пит не ко ми си је у свом обра сцу за оце њи ва ње 

рад ног за дат ка утвр ђу је уку пан број бо до ва по за дат ку. На осно ву 
по је ди нач ног бо до ва ња свих чла но ва ко ми си је утвр ђу је се про се
чан број бо до ва за сва ки за да так. 

Ка да кан ди дат оства ри про сеч них 50 и ви ше бо до ва, по сва
ком рад ном за дат ку, сма тра се да је по ка зао ком пе тент ност.

Ако је про се чан број бо до ва на јед ном рад ном за дат ку, ко ји је 
кан ди дат оства рио ње го вим из вр ше њем, ма њи од 50, сма тра се да 
кан ди дат ни је по ка зао ком пе тент ност. У овом слу ча ју оце на успе ха 
на за вр шном ис пи ту је не до во љан (1).

Уку пан број бо до ва ко ји уче ник оства ри на за вр шном ис пи ту, 
јед нак је зби ру про сеч них бо до ва на свим рад ним за да ци ма. Уку
пан број бо до ва пре во ди се у успех.

Ка да кан ди дат оства ри про сеч них 50 и ви ше бо до ва, по сва ком 
рад ном за дат ку, бо до ви се пре во де у успех пре ма сле де ћој ска ли:

Укупанбројбодова УСПЕХ
до 99 не до во љан (1)

100–125 до во љан (2)
126–150 до бар (3)
151–175 вр ло до бар (4)
176–200 од ли чан (5)

ДИПЛОМАИУВЕРЕЊЕ

Уче ник ко ји је по ло жио за вр шни ис пит сти че пра во на из да
ва ње Ди пло ме о сте че ном сред њем обра зо ва њу.

Уз Ди пло му о сте че ном сред њем обра зо ва њу шко ла уче ни ку 
из да је Уве ре ње о по ло же ним ис пи ти ма у окви ру са вла да ног про
гра ма за обра зов ни про фил Бравар–заваривач.




