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у Гимназији "Борислав Петров Браца"
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Предност образовања у овим специјализованим
одељењима је у томе што је број ученика ограничен
на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима,
а применом савремених технологија ученицима ће
бити омогућено да прате наставу на даљину када су
на клупским или репрезентативним припремама и
спортским такмичењима током школске године.
Ученици овог одељења ће имати и два нова премета
– "Спорт и здравље", који се у осталим
гимназијским смеровима јавља само у облику
изборног програма као и "Спорт и тренинг".

Ови предмети, стручни наставници и опремљене
школе стварају услове да матуранти постану
изузетно ефикасни студенти на одговарајућим
факултетима – факултетима спорта и физичког
васпитања и другим факултетима, укључујући и
факултете који припадају универзитетима Војске
Србије и полиције Републике Србије, при чему се
ученицима не ускраћује проходност и на студијске
програме из других области.

Од наредне школске године, у вршачкој гимназији биће
отвореноодељењезаученикесапосебнимспособностима
за спорт – 20 ученика. Ученици који се определе за
упис у спортску гимназију, моћи ће након завршетка
средње школе да упишу спортски факултет, али и све
остале факултете, који наши универзитети нуде, јер ће
стећи сво неопходно гимназијско знање.

Пријављивање ученика спортских одељења при
гимназијама у Србији је 21. и 23. маја 2022. године.

Одељењаученикасапосебним
способностима за спорт омогући

ће да се унапреди квалитет образовања
и васпитања ученика спортиста и будућих

студената високошколских установа.

У плану наставе и учења специјализованих одељења
за ученике са посебним способностима за спорт,
прецизиран је број теоријских часова и часова
вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу
ученика, у сарадњи са клубом у коме ученик
тренира.

На настави предмета "Спорт и тренинг", ученици ће
овладати знањима о систему физичке културе,
историји спорта и олимпизма, са посебним освртом
на Спорт као друштвену делатност и законитостима
и правилима тренажног процеса.

Изучавајући
предмет "Спорт и
здравље" ученици ће овладати
знањима о утицају правилне исхране
и суплемената на постигнућа у спорту,
значају спорта и вежбања на репродуктивно
здравље и здравље уопште, као и знањима о улози
спорта у превенцији коришћења психоактивних
супстанци.



 

 

_______________________________________________________________ 

(надлежни национални спортски савез за спортске гране и области спорта у Републици Србији*) 

 

Деловодни  број:  ______________________      датум_______ 2022. године 

 

 

ПОТВРДА 

О ОСТВАРЕНИМ СПОРТСКИМ РЕЗУЛТАТИМА 
 

Име и презиме ученика:  

Основна школа:  

Место и општина основне школе:  

Идентификациони број ученика  

(ИБУ – осмоцифрена шифра): 

 

ЈМБГ ученика/број пасоша  

(за ученике којима није додељен ИБУ): 

 

Име и презиме родитеља/другог законског 

заступника: 

 

Адреса и имејл-адреса родитеља/другог 

законског заступника: 

 

Контакт телефон родитеља/другог 

законског заступника: 

 

Спорт којим се бави:  

Клуб у коме наступа:  

На основу Правилника о упису ученика у 

средњу школу** (чл. 48. и 49.) постигнути 

спортски резултати ученика вреднују се на 

наведене  начине (попуњава надлежни 

национални спортски савез за спортске 

гране и области спорта у Републици 

Србији – заокружити постигнут/е 

спортски/е резултат/е ученика) 

1) Ученик наступа за репрезентацију Републике 

Србије (10 бодова); 

2) Ученик се налази се на списку репрезентативаца, 

за оне спортове који немају репрезентативна такмичења 

узраста до 14 година (10 бодова);  

3) Ученик је освојио медаљу у спортском такмичењу 

на првенству Републике Србије, појединачно или као 

члан екипе: 

а) златна медаља  (8 бодова); 

б) сребрна медаља (7 бодова); 

в) бронзана медаља (6 бодова) 

 

Потврда се издаје у сврху пријављивања кандидата за упис у одељење за ученике са посебним 

способностима за спорт, за школску 2022/2023.годину. 

 

 

_______________________________________________________________ 

(печат и потис овлашћеног лица надлежног националног спортског савеза 

 за спортске гране и области спорта у Републици Србији) 

 

* Надлежни национални спортски савези за спортске гране и области спорта у Републици Србији 

препознати су у Правилнику о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области 

спорта у Републици Србији (,,Службени гласник РСʼʼ бр. 95/16, 45/18, 17/21 и 97/21) 

** Правилник о упису ученика у средњу школу (,,Службени гласник РСʼʼ број 42/22) 


